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Hatay meselesi dûn öğleden 
sonra konseyde görüşüldü 

Delegemiz B. Necmeddin Sadak, beyanatta bulunarak 
29 mayıs kararlarının yanlış tatbik edildiğini anlattı 

B. Delbos inlabatın tam istiklâline riayet etmeli arzusunda olduğunu 
söyledi. Komisyon raporları Itonsey itararlarına göre tadil edilecek 

Cenevre 28 (A.A.) — Anadolu ajan-
sinm hususî muhabiri bildiriyor: Kon
sey bugün öğleden sonra toplandı.Ruz-
namenin illt maddesinde İsltenderun 
meselesi vardı. Reis Türldye murah-
hasmı konsey masasma davet etti. 
Murahhasımız B. Necmeddin Sadak 
ilk sözü alarak şu beyanatta; bulundu: 

«Sancak rejimini tayin eden 29 
mayıs kararının mevkii tatbika ko-
nulmasmda taklb edilen usulün hem 
sekil, ve hem esasma aid olarak hü« 
kûmetim tarafmdan dermeyan edi-
len kati ihtirazı kayitler konseyin 
malûmudur. Hükümetim, Milletler 
cemiyeti umumi kâtibine ve konsey 
reisUğine yaptığı tebligaünda bu ih* 
tirazi kayitlerin sebeblerini kısaca 
bildirmiştir. Hükümetim tarafından 
ileri sürülen esbab ve avamil hakkm-
da her türlü mufassal malûmat ve 
İzahatı vermek üzere konseyin emri
ne amadeyim. Fakat, şimdiden kon
sey huzurunda derhal beyan etmek 
İsterim ki, 29 mayıs kararlan bu hu- i 
susta ittihaz edilmiş olan tedbirlerle | 

Fransız Hariciye Nazm B. Delbos 

tatbikatta tahrif edilmiş bulunuyor-
1in.» 

B. Necmeddin Sadak, bundan sonra 
Hataya gönderilen komisyonun vazi
yetlerinin yanlış anlaşıldığı bu ko
misyonun iki ayn vazifesi olduğu, 
biri Hatayda bütün cemaatler mür 
messillerinin bu komisyona ilhak 
edilmesi anayasa iktizasmdan oldu
ğu halde yapılmadığı, ildnclsl İse, bu 
ihzaari devrede bu komisyona bir Türk 
ve bir Fransız mümessilinin Utihakı 
şart olduğu halde bununda yapılma
dığım uzun uzadıya anlatmış ve bu 
yanlışlığm Türkiyenin protestolarına 
sebeb olan vaziyeti tevlit ettiğini söy-
ledUcten sonra demiştir ki: 

«MiUetler cemiyetinin gönderdiği 
komisyon her iki teşekkül halinde 
dahi bir intihab kanunu yapmak gi
bi teşrii bir salâhiyete malik değUdL 
İntihab kanunu Sancağm anayasa-
smda mevcuttur. Bu kanun eğer 
kısa ise, bu tesadüfi değildir. Muhta
sar olması kasdedUmiştir. Evvelce 
teşkil edilmiş olan mütehassıslar ko
mitesi tarafından reddedilmiş bulu-

(Devamı 4 üncü sahifede) 

Yeni avukatlık kanunu 
projesinin tedkiki bitti 
proje katî şeklini aldı 

Bilhassa altı noktada mühim değişiklik yapıldı, 
projeye avukatların ücretlerine ve meslek 

sigortası teşkiline dair hükümler kondu 
Ankara 28 (Hususî muhabirimiz

den) — Uzun ve oldukça yorucu bir 
tedkik mahsulü olan avukatlık ka
nunu projesi; Vekiller heyetinin son 
bir içtimamda incelenerek tasdik 
edildikten sonra, kati şeklini almış 
bulunuyor. 

AvukatUğı serbes bir meslek ha
linde teşkilâtlandırıp ve tanzim 
etmeği gaye edinen bu mühim pro
jenin metni ilk önce İstanbul barosu 
mecmuasında neşredilmiş ve bir 
müddet sonra da proje Ankarada 
baro mümessillerinden müteşekkü 
bir kongrenin tedkikine arzolun-
Diuştu. 

Kongreye iştirak eden baro mü
messilleri bilhassa altı nokta üzerin
de durmuşlar ve bunların temas et
tiği maddelerin tadüini istemişlerdi. 

Avukatların üzerinde durdukları 
noktalardan birincisi avukatlığa mâ-
fti teşkil eden ceza mahkûmiyetlerine 
dairdi. Adliye Vekâletinin hazırladı-
81 ilk projede bu mahkûmiyetlerin 
hududu şu suretle tesbit edilmişti: 

«Şeref ve haysiyeti muhil bir suç
tan veya aşağı haddi bir, yukan 
haddi beş seneden az olmıyan bir 
hapis cezasını müstelzim bir cürüm
den dolayı mahkûm olanlar...w 

Avukatlar ise bu fıkranın biraz 
daha genişletilerek şu şekle sokul-

KANUN BİLGİLERİ 

Sekiz gün 
Yazan: Avukat Emcet Ağış 
Bugün beşinci sahifede 

maşım istemişlerdi: 
«Şeref ve haysiyeti muhil bir suç

tan veya aşağı haddi bir seneden 
fazla hapis veya ağır hapis cezasmı 
müstelzim bir cürümden dolayı 
mahkOm olanlar stajiyer veya avu-
î at v ı̂maktan memnudurlar.» 

«Şu kadar ki gayrikasdî cürüm
lerden veya ceza}^ hafifleten sebep
lerin vücudu ile birlikte kasdi cü
rümden biri üe mahkûm olanların 
bu mahkûmiyetlerinin stajiyer veya 
avukat olmağa mâni olup olmadığı
na disiplin mecUsince karar veriUr.» 

İki fıkra arasındaki en esash fark 
kasdî olmıyan cürümlerle cezayı ha
fifleten sebeplerin vücudu halinde 
disiplin meclisine verüen takdir hak
kıdır. 

(Devamı 10 uncu sahifede) 

MBM. «1' 
Uzun süren davalat 
^Şişhaneyokuşu faciası* mn mu

hakemesine ağır cezada devam olun-
muş. 

Belki de: 
— Neydi o? - diyeceksiniz: 

Hani birkaç sene evvel tramvay 
yolundan çıkıp hayıraşağı kayTmş; 
duvan delmiş; kollar, bacaklar kop
muştu; insanlar ölmüştü... 

Şimdi size sorulsa: 
— Siz ki bu hâdiseyi öğrendiğini» 

gün fevkalâde müteessir olmuştunuz, 
söyleyin bakalım, o gün nerelere git-
tiniz; kimlerle konuktunuz, fada taf-
süâiına dair ne büiyorsunuz? 

Unuttunuz değü mi? 
Mahkemede hâlâ şahitler âirüeni-

yor. Zaman, onların da hafızasında 
aynı tahribatı yapmıştır şüphesizi 
Halbuki adaletin istinadgâhlanndan 
biri şahadettir. 

Sürat yüzünden düşülecek adlî ha-
talar, uzatma yüzünden düşiUecekr 
lerin yanında ehvendir. 

Yakında: 

YARIM ADAMLAR!. 
Resimli hikâyeler serisi 

Yazan ve resimlerini yapan: 
Cemal Nsıdir 

Otobüs meselesi 

Avni Bayerin açtığı 
davaya dün başlandı 

Ahmed Emin Yalman diyor ki: 
^Protestonun tezvir işi olduğunu, kendisinin itirafları mey
dana çıkardı» Benimle görüştüğünü söylediği tarihlerde ben 
Ankarada bulunuyordum. Bana verdiği paralar arcuında 3 
tane yüz liralık banknot bulunduğunu söylemiş. Halbuki yüz 
liralık banknotlar senelerdenberi tedavülden kalkmıştır,* 

Avni Bayerin avukatı diyor ki: 
^Sözlerim, müekkilimin iddialarından ibarettir. Ahmed 

Emin Yalmanın bin lirayı alıp almadığını bilmem.* 

Muhakeme 3 şubat perşembe gününe bırakıldı 

Dfinkü muhakemede Ahmed Endn Tahnan izahat Teririıen (Sağda 
oturan Avni Bayer'in avukatı Nuridlr.) 

kenarda 

Otobüs ruhsatiyesi alması için Ah
med Emin Yalmana bin Ura verdiği
ni iddia ederek bir protesto gönde
ren dişçi Avni Bayerin, Tan gazete
sinde yapılan ne^yatm kendisine 
hakaret edildiğini ileri sürerek Ah

med Emin Yalman ve neşrijrat mü
dürü Sabri Salim aleyhlemle açtığı 
hakaret davttsma dün afiliye birinci 
coza mehkemesinde başlanmıştır. 

(Devamı 8 inci sahifede) 

Amerikanın merkezi 
Vaşingtonda gördüklerim 
Beyazevin iıapısı açıldı, B. Rooseveit dışarıya 
çıktı, Bahriye nezaretifle doğru ilerlemeğe başladı 

Büyük parktaki mayolu genç kızlar sıra sıra 
dizilmişler, yaylarını gerip oklarını atıyorlar 

[HHanet Feridun Es'in mektubımu yedinci sahlfemizde okuyunuz.] 

Prens Seyfeddinin 
mirası meselesi 

Paris Soir, Prensin zevcesinin 
Mısırda dava açtığını haber veriyor 

Yediklerine benzeseler!.. 

cs^ 
•rLLÎKÜTÜ^flIEİl 

Kuzu eti ]riyen bir adam!... Bir süt müptelâsı!... Pastırma düşkünü bir zat!. 

Geçenlerde Is-
tanbulda vefa^ 
eden prens Sey^ . 
feddin, üç sene 
evvel eski şehre
mini Reşid Müm
taz paşanm kızı 
ile evlenmişti. 
Prensin vefa-
tmdan sonra di
ğer varisleri bu 
izdivacı tanıma
mışlardır. Dün
kü posta ile ge
len Paris Soir 
gazetesi bu mü
nasebetle Mısır
da bir dava açıl
dığını haber veriyor ve diyor M: 

(Devamı 10 uncu sahifede) 

Prens Seyfeddinin 
ku kardeşi prenses 

Şivekâr 

illi 
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Dün Creceki ve Bu Sabahki Haberler r l_ 
Şanghayda Japon sansür 
merkezîne bomba atıldı 

ingiltere yeniden protestoda bulundu 
Amerika ile de hâdiseler oldu 

Şanghay 28 (A.A.) — Bu sabah 
Nankin ve Szechuan yoUannın köşe
sinde kâin olup Çin gazetelerini kon
trol eden Japon sansür memurlannın 
bulundukları büroya bir bamba atmak 
teşebbüsünde bulunulmuştur. Bomba, 
binarun ahşap kısmma tesadüf ede
rek geri dönmüş ve kapmm Önünde 
patlamıştır. Telefat yoktur. Hiç kim
se tevkif edilmemiştir. 

Fransız mmtakasında Şanghay be
lediye reisi B. Chenchun'un evi önün
de de diğer bir bomba patlamıştır. 
i talyan mıntakasında bomba 

Şanghay 28 (A.A.) — Beynelmilel 
mıntakanm İtalyan müdafaa mmta-
kasma İki bomba atılmış ve bomba
lar İtalyan nöbetçiler tarafından mu
hafaza edilmekte bulunan bir Japon 
iplik fabrikasmm kapısı önünde pat
lamışlardır. Kimseye birşey olmamış 
ve kimse tevkif edilmemiştir. Bomba-
larm fabrikaya mı, yoksa nöbetçilere 
mi atıldığı anlaşılamamıştır: 
Ingilterenin yeni protestoları 

Şanghay 28 (A.A.) — İngiliz gene

ral konsolosu B. Philips, telgraflann 
Japonlar tarafmdan sansür edilmesi 
yüzünden vukua gelen hâdiseleri Ja
pon general konsolosu B. Okamoto 
nezdinde üç defa tahrirî olarak pro
testo etmiştir. 

Bu protestonamelerin birincisi, ti
carî telgraflarm sansür edilmesi, ikin
cisi Röyter ajansınm ve Manchester 
Guardian gazetesinin birer telgrafmm 
ilgası, üçüncüsü de dün gene bu ga
zetenin bir telgrafından 90 kelimenin 
tayedilmesi aleyhindedir. 

Amerikalılar da aynı zamanda pro
testoda bulunmuşlardır. 

Amerikamn protestosu 
Vaşington 28 (A.A.) — Hariciye Ne

zaretinden bildirildiğine göre, 17 kâ
nunusanide, Amerika birleşik devlet
lerinin Tokya büyük elçisi, Japon as
kerlerinin, Japon ordusu işgali altm-
daki şehirlerde Amerikan hududuna 
karşı göstermekte oldukları «bariz mü-
balatsızüğı» Japon hükümeti nezdin
de şiddetle protesto etmiştir. 

Atatarkün validelerinin 
lıeykeli yapılacak 

Heykel, bu büyük ölünün 
kabri etrafında yapılacak 
parkın ortasına dikilecek 

Inn i r 28 (Telefonla) — Vilâyet u-
m u m i meclisi ile şehir meclisi a z a l a n 
bugün vali B. FazU Gülecin riyase
t inde par t i b inasmda bir top lan t ı 
yapmışlardır. Toplant ıda Karşıyaka-
da soğukkuyuda Osmanpaşa cami-
â n d e medfun A t a t ü r k ü n valdclerinin 
kabri etrafmda geniş ve güzel bir 

park vücude getirilmesine ka ra r ve
rilmiştir. 

Vali B. Fazh Güleç, bu park ın or
tasına Ata türkün valdelerinin büyük 
bir heykdin in dikilmesini teklif et
miş ve Vu teklif kabul edilmiştir. 

Kral Zogu 
Bir Macar kpntesl 

ile nişanlanıyor 
Tiran 28 (A.A.) — Kral Zogu'nun 

kont Apponyi'mn kızı 22 yaşmda; 
kontes Jeraldin Apponyi ile nişanlan
ması merasunlnln pek yakmda yapı
lacağı resmen teyit olunmaktadır. 

Sivas - Erzurum demiryolu 
hattında inşaat 

Ankara 28 (Telefonla) — Sivas -
Erzurum demiryolu hattının 304 ün
cü kilometresine raslıyan 16 mcı kıs
mının inşasma çalışılmaktadır. Bu 
kısımda şimdiye kadar 330 bin metre 
mikabı toprtüc işi yapılmış ve 62 aded 
menfez açılmıştır. Bu bölgede uzun
lukları 3318 metre tutan 9 tünel var
dır ki bımlann 3195 metrelik kısmı 
tamamen delinmiştir. 

Bu kısım çok arızalı olduğundan 
ancak 2 mUyon 900 bin lira para sar-
flle inşa edilecektir. 

Sovyet Rusyadaki 
konsolosluklar 

Hangileri kapatılacak, 
hangileri kalacak 

Pariste çıkan Tems gazetesi yazı
yor: «Sovyet Rusya hükümeti Kars 
Trabzon İzmir ve Mersindeki konso
loshanelerini kapatmıya karar ver
miştir. Yalnız İstanbuldaki Sovyet 
general konsolosluğu ibka edilecek
tir. Bıma mukabil Türkiye de Erivan, 
Leningrad, Baku ve Odesa konsolos-
luklannı lâğvedecek yalnız Batum-
daki konsoloshanesini muhafaza e-
decektir. 

Bzim istihbaratımıza göre, Türki
ye, Odesa ve Batum şehirlerinde iki 
konsolosluk muhafaza etmeyi arzu 
etmektedir. Sovyetlerin yalnız İstan
bul konsolosluğunu muhafaza edece
ği ise doğrudur. 

GÜNÜN HADİSELERİ 

krediler 

BÜ3rük su programı tatbik 
ediliyor 

Ankara 28 (Telefonla) — Büyük su 
programı dairesinde Susığırlık havza-
smda vücude getirilecek su inşaatınm 
ilk kısmına aid etüdler bitirilmiş ve 
bunım neticesi olarak M. Kemalpaşa 
deresi feyezan şeddi ile Apolyon gölü 
sedlerlne aid projeler hazırlanarak 
münakaşaya konmuş ve müteahhidi
ne İhale edilmişti. Geçen çarşamba 
günü Bursa valisinin iştirakile bu ha
yırlı işin ilk kazması vurulmuştur. 

Peyderpey yapılmakta olan etüdler-
le ıslahatın mütebaki kısmı ve sulama 
işleri de münakaşaya çıkarılacaktır. 

Ziraat bankası ihtiyaçları 
karşılıyacak tedbirler aldı 
Ankara 28 (Telefonla) — Ziraat 

Bankası ziraat mevsiminin başlangı
cı olan Eylül ayından ikinciteşrin ayı
na kadai: verdiği krediler üç milyon 
liraya yakmdır. Bunun yarısından 
fazlası tarım kredi kooperatifleri or-
taklanna verilmiştir. Banka ziraî kre
dinin tevziinde müstahsilin hakikî 
ziraat işlerini nazarı dikkate almak
tadır. 

Öğrenildiğine göre. Banka önümüz
deki İlkbaharda başlıyacak olan ziraî 
ihtiyaçlan karşılamak üzere şimdi
den yeni tedbirler almıştır. 

tzmirde modern bir Halkevi 
binası inşa edilecek 

izmir 28 (Telefonla) — Burada mo
dem bir Halkevi binası yapılacaktır. 
înşECat için belediye ve vilâyet büt
çelerinden 100,000 lira verilmesi ka-
rarlaştırümıştır. 

Kaymakamlar arasında 
nakil ve tayinler 

Ankara 28 (Telefonla) — Terme 
kaymakamlığına Bingöl kaymakamı 
B. Necati, Fekeye Vakfıkebir kayma
kamı B. Zeki, Bünyana Derince kay
makamı B. Kâzım, Sürmeneye Trab
zon maiyet memuru B. Said, Ezineye 
Kırklareli maiyet memuru B. Tev-
fik, Sivriceye Keban kaymakamı B. 
Basri Çiçekdağma' Durnev kaymaka
mı B. Fahri, Vakfıkebire Koyunhisar 
kaymakamı Hüseyin, Saray köy e ma
halli idarelerden B. Mehmed Ali, Pa
zar kaymakamlığma; da eski Ayan-
beyli kaymakamı B. Rasim tayin edil
mişlerdir. 

iki medeniyetin 
harap olan eserleri 

Ne hazin biî haber: 
Londra sergisinde teşhir edilen eski Çin 

eserlerinin koUeksiyonu, Nankln bombar
dımanı esnasmda bir mahzene sağlan
mışsa da harab olduğu tahmin ediliyor
muş. 

San ırk namma medeniyeti yükselt
mek tlmdesile ortaya çıkan Japonya, 
bımdan sonra agzile kuş tutsa, Sarı ırka 
yaptığı bu zararı hiç bir yararlıfile öde-
yemiyecektir. 

Ayni şey, Avrupada da vaki: 
Kurunu vusta hristiyan ve müslüman 

tarihinin bir kolleksiyonu olan İspanyanın 
hâk ile yeksan olduğunu bin bir fotoğraf 
vesikasile her gün gazetelerde görüyoruz. 

Milliyetperverlerin ([) reisi Franko, 
İtalya ve Almanyanın bütün parasmı çe
kerek bundan sonra İspanyayı bir faşizm 
gülüstanı haline getirse bile sebebiyet ver
diği kayıbı hiç bir suretle telâfi edemiye-
cektir. 

*** 
Çocuklara dayak 

Gazetemiz, maarifde zabtırapt - hattâ 
bugrünkü vaziyete nazaran şiddet, belki de 
tedhiş ve idarei örfiye - taraflısı olduğu
nu muhtelif fırsatlarla izhar etti. Fakat 
bazı refiklerimiz, «dayak!» diyecek dere
cede İleri gidiyorlar. Allah «falaka» nın 
hortlamasmdan evlâdlarımızı esirgesin. 

Bir asabiye mütehassısı da dayak ta
raflısı olduğuna dair beyanatta bulun
muş. 

Her halde meslekî bir temenni olacak: 
Bu günden itibaren annelerin babaların 
asabı oynasın, yann da sarsak insanlar 
eksik olmasın diye mi aceba?!... 

Yok! İfrata vanb da şiddet tedbiri al
mak zaruriyetini duyanları ürkütmiyelim. 
Sıkı lâzım; amma, izinsiz nevinden, faz
la vazife vermek nevinden sıkılar, ceza
lar... Dayak ne demekmiş?... 

F. Tanur 

Son dakika 
Hatay intihabatı 

talimatnamesi deûisiyor 
Türk ve Fransız murahhas
ları bugün raportör ile be
raber tadilâtı görüşecekler 

Paris 29 (Akşam) — Cenevreden 
bildiriliyor: Dün Konseyde Hatay in
tihabatı meselesi hakkında vukubu-
lan müzakere ve Türkiye daimî mu
rahhasının ileri sürdüğü itirazlar üze
rine birer Türk ve Fransız mütehassı-
smm Hatay işinde Milletler cemiyeti 
raportörü olan İsveç murahhası nez
dinde bugün toplanarak Hatay inti
habatı talimatnamesinde yapılacak 
tadilâtı tesbit etmeleri kararlaştınl-
mıştır. Bugün bir anlaşmıya varılması 
muhtemeldir. 

Çine yardım 
Milletler Cemiyetine âza 

devletler, müzaheret 
kararını teyid edecekler 

Cenevre 29 (A.A.) — D. N. B. ajan
sına göre İngiliz, Fransız, Sovyet 
ve Çin murahhaslan arasında yapı
lan ikinci toplantıda Milletler Cemi
yetine dahil bütün milletlerin Çine 
müzaheret etmeği taahhüd ettikle
rine dair 5 teşrinievvelde Milletler 
Cemiyeti asamblesi tarafından ve
rilmiş olan karan konseye teyid et
tirmeği görüşmüşlerdir. Fakat ev
velemirde Amerika murahhasile te
mas etmek lâzımgeldiğinden bu hu
susta bir karar verilmemiştir. 

Roosevelt teslihat için yeni 
tahsisat istiyor 

Londra 29 (Akşam) — Vaşington-
dan bildirildiğine göre B. Rooseveltin 
beyannamesi kongrede okunmuştur. 
Reisicumhur millî müdafaa için kon
greden 832 milyon dolar munzam tah
sisat istemektedir. Bu para evvelce 
verilmiş olan 990 milyon dolara ilâve 
edilecektir. 

Marsilya amelesi Japon 
gemilerine mal yükletmiyor 

Paris 29 (Akşam) — Marsilya liman 
amelesi, Japon vapurlarına mal yük-
letmekten imtina ediyor. 

Rayhştağm içtimai tehir 
edildi 

Berlin 29 (Akşam) — B. Hitler ile 
general Goering arasında vukubulan 
mülakat neticesinde Rayhştağm ya
rın için mukarrer olan açıhşı başka 
bir tarihe tehir edilmiştir. 

Mefsuh Yunan fırkaları 
reisleri adalara sürüldü 

^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M — ^ l ^ ^ — l » — * - ^ i ^ — ^ ^ İ ^ 1 ^ W 1 — ^ — 

WMm\ lıuzur ve siilıûnu bozmağa teşebbüs 
edeceldere Itarşı şiddetle harel(et etmeli azminde 

Londra 29 (Akşam) — Deyli Tel
graf gazetesinin Belgrad muhabiri 
büdiriyor: Yunan hükümeti, başvekil 
B. Metaksas aleyhinde keşfedüen sui-
kasd hareketi üzerine mefsuh siyasî 
fırkalar erkârundan on kişi üe bazı 
zabitleri ücra Euialara sürgüne gön
dermiştir. Atinada neşredilen resmî 
bir tebliğde hükümetin memleketin 
sükûn ve huzurunu bozmağa ve bu
günkü siyasî rejimi değiştirmeğe te
şebbüs edeceklere karşı şiddetle ha
reket etmek azminde bulunduğu be
yan edilmektedir. 

Atina 28 (A.A.) — Atina ajansı bil
diriyor: Gazeteler, memleketi isyana 
teşvik eden beyaimameler dağıtmak 
suretile memleketin sükûnetini ihlâ
le teşebbüs eyliyen bazı sabık siyasîler 
hakkında hükümetin aldığı kararlan 
tasvip eylemektedir. Gazeteler, baş 
makalelerinde, bu temizleme işine 
devam olunmaSmı istemekte ve bu 
eski siyaset müflislerirün, hiç bir esa
sa dayanmıyan boş tenkitlerde bulun
mak suretile sükûn ve itimad içinde 
yaşıyan milletin şimdiden semerele
rini görmekte olduğu faaliyeti ka
patabileceklerini sanmak yanlış zeha-
bma kapıldıklanm tebarüz ettirmek
tedir. 

Arzularını yerine getirebilmek için 
bu adamlar, komünistler ile dahi iş 
birhği yapmaktan çekinmemişlerdir. 
Gazeteler, tahrik yapanlara karşı bir 
şiddet devresi açan hükümetin bu 
yeni hareketini tasvip eylemekte ve 
bütün Yunanistanın sükûn içinde ve 
müttehit bir halde, millî hükümet 
tarafında yer aldığını bildirmektedir. 

Krala suikasd hazırlandığını 
doğru değil 

Atina 28 (A.A.) — Atina ajansı, 
bazı sabık siyasîlerin son zamanlarda 
ortaya çıkarüan hareketleri ile Kra-
hn hayatma suikast hazırlamakta ol-
duklanna dair bazı yabancı gazete
lerde çıkan neşriyatın katî surette 
yalan olduğımu bildiriyor. 

Kralın amcası ağır hasta 
Atina 28 —• Dün neşredilen rapora 

göre kralm amcası prens Nikolamn 
sıhhî vaziyeti fenalaşmıştır. Hastayı 
muayene etmek için Viyanadan kalb 
mütehassısı profesör Berkan davet 
edilmiştir. Yugoslavya kral naibi 
prens Polün zevcesi prenses Olga, 
hasta babasmm başı ucunda bulun
mak üzere Belgraddan Atinaya ha
reket etmiştir. 

Cinayet değilmiş 
Panayot serbes bırakıldı 
bir kadın adliyeye verildi 

Beyoğlunda Papas köprüsünde Pa
nayot isminde birinin 10 yaşlarmda 
Mari adındaki kızı tarafmdan baba
smm katil olduğu iddia edildiğini ve 
bu iddia üe kuyuda araştırmalar yal-
püdığını yazmıştık. 

Zabıtanm yaptığı tahkikat netice
sinde kuyudan çıkardan kemiklerin 
alelade hayvan gemiği olduğu ve Pa;-
nayotun bir cinayetle alâkadar olma
dığı anlaşılmış, Panayot serbes bıra
kılmış ve tahkikat da durdurulmuş
tur. Hâdise, çocuğun babaSma kızma
sı yüzünden yapılan alelade bir ifti
radan başka bir şey değildir. 

Çocuğu babası aleyhine isnadatta 
bulunmağa teşvik ettiği iddiasile Ma-
rika ismindeki kadın hakkmda tah
kikat evrakı tanzim olunmuş ve ad
liyeye verUmiştir. 

Romanyanın politiltası 
Romanya bugünkü 

dostluklarına ve ittifakla
rına halel vermiyecek 
Bükreş 28 (A.A.) — Romanya ga

zeteleri, B. Virginio Gaydâ'nm Popolo 
d'Italia gazetesinde B. Goga'ya atfet
tiği «Romanya, halen mevcut ittifak-
larmı derin surette değiştirmekzisin 
yeni dostluklar aramaktadır» tarzm-
daki beyanatı tekzib eden bir Başve
kâlet tebliğini neşreylemektedir. 

Başvekil Goga, B. Gayda'ya, haki
katte aşağıdaki tarzda beyanatta bu
lunmuştur: «Romanya, bugünkü 
dostluklarına ve ittifaklarına: katiyen 
hiç bir halel getirmeksizin yeni dost
luklar aramaktadır.» 

Şeker ve kömür 
Bu iki maddenin ucuzla

tılması tedkik ediliyor 
Ankara 28 — İktisad Vekâletinde 

teşkil edilen Millî korunma komisyo-
nunım başlıca vazifelerinden biri, ha
yatı ucuzlatma çare ve tedbirlerini 
aramaktır. 

Komisyon, halkın iki mübrem ih
tiyacını teşkü eden şeker ile kömü
rün ucuzlatılması çarelerini araştır
mağa başlamıştır. 

ilkbaharda neler 
olacakmış? 

Almanya ve İtalya mühim 
hazırlıklar yapıyorlarmış 

Pens 28 — Oeuvre gazetesi diyor 
ki: «İlkbaharda Almanya ve İtalya, 
Avusturya meselesi için orta Avrupa
da karışıklıklar çıkaracaklardır. İs
panyada yeni bir taarruza; kalkacak
lar, Hongkong mıntakasında İngilizr̂  
re karşı büyük bir tecavüze başlıya-
caklardır. Demokrat memleketler sağ
lam bir hattı hareket tutarlarsa Mil
letler cemiyeti o zaman mühim işler 
görebilir.» 

Aksarayda yangın 
Aksarayda Horhor caddesinde 

Akay memurlarmdan Süreyyanm 
oturduğu evin bacasından sıçnyan 
kıvılcımla gece saat bire doğru yan-
gm çıkmış, üst kısım yandıktan son
ra söndürülmüştür. 

Mısır ordusu 
Nizamîye kuvveti kırk 
bin kişiye çıkarılacak 
Kahire 28 (A.A.) — Sözüne inanı

lır bir membadan öğrenildiğine göre, 
yeni başvekil Mahmud paşa, 3 şubat
ta parlâmento huzuruna çıka;rak iti
mad reyi istiyecektir. Hükümet prog
ramında, miktarı 40 bine çıkanlacak 
olan nizamî ordunun geniş takviyesi 
bühassa mühim bir yer alacaktır. 

Tan gazetesinin asılsız 
bir havadisi 

Ankara 28 (A.A.) — 27/1/938 ta
rihli «Tan» gazetesi, «Yeni seçime 
hazırhk» başlığı altında neşrettiği 
bir fıkrada Büyük Millet Meclisinin 
İçtima müddetinin yazın hitama 
ereceğinden ve yeni mebus seçiminin 
de bu yaz yapılacağından bahset
mektedir. 

1935 de intihab edilen Büyük Mil
let Meclisinin 1935 martmdaki içti
mai, teşkilâtı esasiye kanununun 
85 inci maddesi mucibince, fevkalâde 
bir içtima olup meclisin asıl içtima 
devresine 1935 ikinciteşrinde başla
mış olmasına ve teşkilâtı esasiye ka
nununa gö»e Büyük Millet Meclisi
nin bir devresi 4 sene devam edece
ğine nazaran bugünkü Büyük Millet 
Meclisi vazifesinin 1939 senesi ikin-
citeşrininin ilk gününe kadar devam 
etmesi tabiî olduğundan mezkûr ha-
yadisinasıl ve esastan ârî olduğunu 
beyana Anadolu ajansı meziındur. 
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AKŞAMDAN AKŞAMA^ 
Eyüp ve Karacaahmed 

kabristanları 
— istanbul plânını yapan 

B. Pjroste'un dikkatine — 
Geçenlerde Eyübe giderek ecdadı

mın gömüldüğü kabristanı ziyaret et
tim. Büyük babamın babası Bursalı 
lavaf hacı Salih ağanın tafi, iğrümiş, 
duruyor. Civardaki mezarlar hep ha
rap olmuş. Çayırda hayranlar otUytur. 

— Ne yapabilirim? - diye düşün
düm. - Benim ve ailem içİn, hele ben
den daha aşağı batınlardaki akrabam 
için, gittikçe kıymeti artan bir âbide 
mahiyetindeki bu taşı nasıl muhafa
za edebilirim? 

Kaldırtsam? Yalmz taşı kaldırtmak 
olmaz. Hem ailemin diğer büyükleri 
de hemen oracıktaki lâhidde gömü
lü. Hepsini birden başka bir yere nak-
lettirmeğe takatim müsaid değil. Ol
duğu gibi bıraksam? Civardaki taşla-
nn harab vaziyeti nümıme! Buraya 
ariık kimseyi de gömdürmiyorlar. 
Kabristan tamamile kalkacak. Demek 
beni maziye bağlıyan bu maddi izler 
sUinmeğe mahkikn ... 

Müteessir oldum. ' 
*** 

Yirmi beş sene eyvel bu Eyüp sem
tinin ne vaziyette olduğunu hatırh-
yorum: Civarda hiç ev görünmiyor -
du. BUâkis her taraf tenha ve ağaç 
içindeydi. Pierre Loti'nln meftun ol-
duğu manzaralardan biriydi burası 
hülâsa... O zaman bu zamandır ağaç 
kalmamış; mezar yan kır haline gel
miş ve etrafı çepeçevre, ahşab bir ma-
iıalle... 

*** 
Şimdi asri mezar mefhumu doğ

muş; şehrin yeni bir plân halinde 
canlanması günün meselleri arasına 
girmiştir. 

Her semte bir hususiyet veriliyor. 
Eyüb'ün, Karacaahmed'in vasıflan da, 
her şeyden evvel, ıdırevi belde olma
larıdır. Bu, artık, ananelerimize ka-
nşmış, efsanelerimize işlemiştir. Ger
çi Eyüp'de kabristan için de bir kısım 
ayrılacağım biliyoruz. Fakat bu hudu
dun dışmda gelişi güzel yapılan ve 
yapılmakta olan evler, mevcud me-
«arlan çiğniye çiğniye artmamahdır-
iar. Muayyen semtlere ölü gömdürül-
^ttesin, anladık. Fakat şehrin müatah-
bel şekli katiyet bulmadan evvel, 
Eyüp'teki ölülerle dinler arasında bir 
Mütareke akdedilse de, STATÜ QUO'-
yu kimse bozmasa... Düşüne taşına, 
neticede, Eyüb'ü daha geniş mikyas
ta bir «ahret parkı» yapacağımıza 
fiüphe etmemeliSor. 

Karacaahmed için de aym düşünce 
^rid! «Bir kısmım kaldınp park ha
line getirmeli! Şehir ortasmda me-
lArlık ofanaz!» ttirazlan yerinde de* 
ğUdir. 

İtiraz ancak bugünkü şekil mezar
lar için doğru!... Ceneve'nin Cou^o 
Santo kabristam başta olmak üzere, 
''̂ «deni şehirlerin - lıattâ yahnz b« 
*srm medeni şehirlerinin değil, eski 
"ledeniyetlerdrfdlerin de - en itinalı, 
sanatk kısnu kabristanlacdır: Flra-
^*ınlar gitti, Tutang Amon'un meza-
'i var. Adı sam unutulmuş kavimleri 
^birlerinden keşfediyor, hayatlarım 
iı^an ve sanat seviyeleriıyi anlıyoruz. 

Şehrimizin Avrupa ve Asya yakala-
'mda, şimdi mevcud sahalan daralma-
^"^^ belki de genişlemek üzere, t irk 
^ müslüman Istanbulu ebede bağh-
y ^ iki semtin - Eyttple Bjntnsaahme-
o'in - nedenUeşerek kalmamnda, btt-
^ hemşerilerimin hisleri benimkile 
"eraber olsa gerektir. 

(Vâ - Nû) 

Ekmek ve su 
Belediyenin iki 
raporu tedkik 

ediliyor 
Su ve ekmek fiatlerini ucuzlatmak 

için Ankaradal tedkikler yapüdığmı 
yaamıştık. Belediye su meselesi hak
kında Sıhhiye Vekâletine, ekmek İşi 
hakkında da Dahiliye Vekâletine bir 
rapor vermişti. Tedkikler esnasında 
bu raporlar da göz önünde tutulmak
tadır. 
Su meselesinde, belediye bütün sulan 

kendisinin idaa-e etmesini, nakil ve 
tevzi işini kendisinin yapmasuu tek
lif etmelrtedir. Bu münasebetle şar 
hıslara aid sulann istimlâki isteniyor. 

Elonek işine gelince, belediye mo
dem ekmek fabrikaları tesisini düşü
nüyor. Diğer fırınlara dokımulmıyar 
cak, fakat bvuüar fatrilm İle rekabet 
edemiyecelderlnden İcapatacaklardu:. 

Altın ticareti 
Dört banka bu işle 

meşgul olacak 
Altın ticaretinin başı t)Oş bırakıl-

mıyarak intizama sokulması haklan-
da verilen kararlar tatbik sahasma 
konmaktadır. Bu karaırla altm alım, ' 
satımı Maliye Vekâletinin tayin ede^ 
ceği baükalar vasıtasile olacaktır. 

Maliye Vekâleti altm ticaretile meş
gul olmak üzere dört banka tayin et
miştir. Bunlann hangi bankalar ol
duğu bugün, yarm Maliye Veldüetl 
tarafmdaûı ilân edilecektir. Altm ti
caretine dört banka kâfi gelmediği 
takdirde Vekâlet münasib göreceği 
bankalardan birine daha bu işle tığ-
raşmak iznini verecektir. 

F ı r ı n l a r d a g e c e iş i h a f i f l e t i 
l e c e k 

îş dairesi üçüncü nuntaka amirliği, 
fırmlarm yalnız gündüzleri ekmek 
çıkarmalarmı istemiştir. Belediye ik-
tisad müdürlüğü, yaptığı tedldkafe 
neticesinde fırmlar yalmz gündüzle^ 
ri çalıştıMan takdirde halkm ihüya-
cmı kaSrşüıyacak mikdarda ekmek çı-
karamıyacaklarmı anlamıştır. Bele-
ıliye bir e k m ^ buhranına imkân bı
rakmamak üzere iş amirliğinin bu 
müracaatım kabul etmemiştir. Ancak 
işçilerin de istirahatlerini temin elr 
m ^ üzere gece işleri hafifletilecek, 
gündüz mesaisi arttırılacaktır. 

E m n i y e t u m u m mt&dürü 
I s t a n b u l a g e l d i 

Enmiyet umum müdürü B. Şükrü 
Söloneusüer dün Ankaradan şehri
mize gelmiştir. B. Şülmi, dün emniyet 
direktörlüğüne gelerek vmumü bir 
tedkilde meşgul olmuştur. B. Şükrü 
bayramertesiye kadar şehrimizde kar 
lacaktır. 

İ k i o t o m o b i l k a z a s ı 
Şoför Recebin İdaresindeki taksi 

ile şoför Musanm İdaresindeki otomo
bil, Pangaitıda birbirlerile çarpımiş, 
her ikisi de hasara uğramıştır. 
Şoför Bnverin idareslnddd taksi ile 
Şişli - Tünel hattmda çalışan vatman 
Nazminin İdaSresindekl tramvay Oala-
tasarayda çarpışmışlar, İMsl de har 
sarzede olmuştur. 

Haklı şikâyetler 
Elektrik hırsızlığı 

Ben on beş senedenberi Tokat'ta 
yerleşmiş Kayalar muhaciriyim. N»-
muskâr bir adamım. 

Tokat'ta, Çk>k Sular mahallesinde
ki 30 numaralı evime taksitle elek
trik aldım. Fakat biraz yaktım, cere
yan kesildi. 

— Ne oldu? şuna bakm! - diye mü
racaat ettim. 

— Elektrik çalnıışsmız, onım için 
kesilmişi. Şimdi 550 kuru; vereceksi
niz ki açıLsml - dediler. 

Halbuki elektrik çaldığıma lllân 
yoktur, hâşâ! İddia varld olmamak
la beraber, sut ışıksız kalıp kiracıyı 
kaçırmamak için bu İstenilen parayı 
vermek mecburiyetinde kaldım. Ka
rakuşî bir İddia yüzünden bir vatan
daş ceza3ra çarpılırsa reva mıdır? Hır
sızlığı Isbat ederek ceza kesmenin usu
lü, nizamı vardır. Bu elektrik arızası, 
çalma yüzünden degll, fena tesisat 
sebebile olmuştur. Çünkü iki ûç ay 
elektrikçinin yanmda amel€şlik eden
ler usta diye kullanılıyor. Yurdakul 

Elektrik freni olmıyan 
tramvaylar 

Çarştkaptda, tramvay cadde
sinde 44 numarada tütüncü bay 
Salâhaddin yazıyor: 

Yirmi günden fazladır ki Beyoğlu 
ile Beyazıd - Fatih arasında işliyen 
birinci mevki arabalardan 181, 211 ve 
183 numaralı tramvayların elektrik 
freni patenlerinin sökülmüş veyahut 
düşmüş olduğunu görmekte ye dik
kat etmekteyim. Hayatı umumlyeye 
taalluk eden bu hal karşısında bir kaç 
tramvaycıya sordum, tiımir edilecek
lerinden bahsettiler Fakat bir gün 
için bile böyle sefer yapılırsa, yine 
tehlike olduğunu tasdik ettiler. 

Türk borcu 
tahvilleri 

İthal kararının tatbikine 
dünden itibaren başlandı 

Maliye Vekâletinin daVeti üaerir» 
Ankaraya giden kambiyo murakabe 
heyeti müdürü B. SaMh dün şehrimi
ze dönmüştür. Kambiyo murakabe 
heyeti müdürü muhtelif kambiyo iş
leri ve ünltürk ithali hakkmda Ve
kâletle temaslar yapmıştır. 

Her nevi ecnebi eshain ve tahvilât 
ve kuponlann ihracı mukabilinde 
türk borcu <eahvillerlnln ithaline mü
saade edilmesi katannm tatbikine 
dünden itibaren başlanmıştır. Hariç
teki banlcaJarda palra veya esham 
ve tahvilâtı olanlarm bu paralarmdan 
nıeydana gelecek faizlerle ünitürk 
alıp memlekete ithal £tmelerine de 
aynı kararla müsaade edilmiştir. 

Bttndan başka hariçte iradı olan
lar bu iratlarmm hasılatından elde 
ettikleri dövizlerle ünitürk alabUec^-
ler 'ce memlekete sokabüeceklerdir. 

Türkiyede oturan komisyonculara 
lehine olarak, ihracat eşyalarımn sar 
tısından dolayı hariçte biriken komis
yonlar karşılığı türk borcu tahville
rinin İthaline de müsaade edilmiştir. 
İhraç mafldelerinin hariçte revacım 
temin noktasmdan bu müsaadenin 
ehemmiyeti büyüktür. Çünkü bu müc 
saade, ihracat komisyonculan için 
prim teşkil edecek mahiyette bulun
maktadır. 

Bay Amcaya sör#..< 

Doğum yakalan 
Köylü kadınlara 

fennî ebelik 
öğretilecek 

Köylerde diplomalı ebe bulunmar 
dığı için doğum vakalannda birçok 
tehlikeler görülmektedir. Bski usul 
ebelik, annenin veya çocuğun hayar 
tma mal olmaktadur. Bu tehlikeli va
ziyetlere nihayet vermek ve köylü 
kadınlara fenni ve sıhhi ebeliği öğ
retmek üzere ebe kursları açılması 
takarrür etmiştir. 

Kurslar hakkmda belediye reisi 
muavini B. Rauf bir proje hazırla
mıştır. Ancak bu kurslann şehrlmiz-
deld hastanelerde mi, yoksa kaza mer
kezlerinde mi açılması münasib olar 
cağına dair henüz bir karar verilme
miştir. Kurslar açümca, nöbetle köy 
kadınları kurslara devam edecekler^ 
dir. 

Kim kurcalamış 
Zelzelenin tesiri 
olduğu anlaşıldı 
Şişlide oturan B. Refik aümda bir 

zat polise müracaatla sah gecesi evl-
lün balkon kapısmm kurcalandığını, 
bunun üzerine uyandığım, fakat 
kimseyi göremedlğirü söylemiştir. 

Polis memurlan yaptıklan tahki
katta hiç bir iz görememişlerdir. Ba
nım üzerine vakanm saati sorulmuş, 
bay Refik bu suale: «İkiyi on dakika 
kadar geçiyordu» şeklinde eevah ver
miştir. 

Bu cevab bütün İşi hîOletmiştir. 
Çünkü bu saatin tam zelzâenin vu
kua geldiği an olduğu görülmüştür. 
Keyfiyet bay Reflğe de anlatümca 
o da variyeti makul görmüş ve tah
kikat evrakı da bu şekUde neticelen
dirilmiştir. 

Bugün 300 seyyah geliyor 
Bugün Roluans seyyah vapurile 

şehrimize İngiliz, Alman olmak üzere 
300 seyyah gelecektir. Belediye, bu se-
neki turizm mevsimi münasebetlle 
limammıza gelecek seyyahlarla daha 
yakından alâkadar olmağa karar ver
diğinden seyyah ve tercümanlara nezar 
ret edecek turizm şubesinden memur
lar ayrılmıştır. Vapur yarm akşama 
kadar, limanımızda kalacaktır. Kızılay 
kurumu tarafından vapurda bir sergi 
açılacaktır. Sergide Kızılaym elişleri 
ve diğer eşyası satılacaktır. ' 

Vapurla gelen seyyahlar, geceleri 
şehre çıkmıyorlarflı. Seyyahlann tüık 
musikisiıü dinlemeleri, zeybdc (^runu 
gibi miHÎ ojrunlanmiîa görmeleri için 
Garden Barda tertibat alınmıştır. Her 
seyyah vapuru geldikçe aym eğlence 
tertilmtı alınacaktır. 

SOHBET: 

Maske 

Mesud bir nişan 
Nafıa Vekâleti Yapı İşleri Umuni 

müdürü mühendis bay Kâzım Dinc«r-
alrslanın km Bn. Rükzanla Hukuk far 
kültesi talebelerinden ve T. O. Ziraatı 
bankası umum müdürlük memurl»-
nndan Kemal Sevinin nişanlarının 
Ankarada yapüdığmı memnuniyetle 
öğrendik. Gençlere saadette dftoEİa. 

!•' hyiKicrisie est un hommaM 
q[aa le vlce rend k la vertu. 

La Rochefoucauld 
Sokakta veya lokantada dikkatini* 

ze çarpan birtakmı inimnİHT varâm 
temiz pfik giyinmişlerdir, kimseyi ra» 
hatsız etmemeğe çalışırlar, nazEktlr» 
ler, yemeklerini ağız şapırdatmadan, 
iğrendirebllecek hiç bir harekette bu-
lunmadan, sessiz sessiz yerler. Fakat 
onlara içinizden, şöyle tft İçlnizdeni. 
«Terbiyeli adam!» diyemezsiniz; çfin-
kü dikkati çekmdE istedikleri, neza
ketlerini, terbiyderini göstermeğe ça
lıştıkları bellidir. 

Sezginiz size: aBu adam evinde İkea 
veya bir yerde yalnızken böyle yttrtt-
mez, böyle yemez» der. Onların terbi» 
yesl, nezaketi benliklerine karışma^ 
mıştır. Üstlerindeki elbise gibi genüe-
man'IDderi, efendiden - adamlıkları 
da şahıslanndan ayrıdır. Ondan soyup 
nabilirler ve soyunabilecekleri hemen 
göze çarpar. 

Bir çok kimselerin sanatı, edebiya
tı sevmeleri de onlarm terbiyesi, neza
keti gibidir. Ancak kendUerini göster
mek, bir mecliste bahsim edebilmek 
için kitab okudukları anlaşılır. Mr. 
ShaVun bir komediasmda bir Bulgar 
bayam, muharebeden dönen kocası
na: «Kütüphanemiz olduğunu herke
se söylemeği unutmadın ya?'̂  diye so« 
rar. O adamlar da, az çok, Mı̂  ShaVıın 
Bulgar bayam gibidir. Sanat ve ede
biyat sevgisinin onlarm mayasına iş
lemiş 1)ir şey olmadığını sezince güler, 
onlara istihfafla bakmağa başlarız. 

Haksızız. Sokakta rasgeldiğinia 
adamın size çarpıp sonra da: «Kör 
müsün be?» diye çatmasını, lokanta
da gördüğünüz adamın ağzım şapuv 
datmasım o gösteriş için terbiyeye 
tercih eder misiniz?... 

Doğrusu tercih edenler vardır. Bağ-
zı kimseler içten doğan, taUl kabıdı-
ğı sahte nezaketten sanata, edebiyata, 
«metelBc verniyen» adamı Mr. Shaw 
komediasmdaki Bulgar bayamndas 
- samimiyet namına - üstün tutarlar. 
Ben böylesine samimiyete ve samimi
yete böylesine taraftar değilim, tğtiral 
edeyim ki zanuuunuz insanlanmn ço> 
ğu giİH ben de, İcarakter'leri çırılçıp
lak görmekten hoşlanmm. Maskekr 
düşsün ve faerices aal çehresani göa-
tersin... tyi ama o zaman karşdaşaca-
ğmnz insan oğlunım kendisile yaşa» 
mr, kendice yaşanmak istenir Uv 
«vaıiık» olduğuna emin iniyiz? Sami
miyeti kim istemez? kim sevuMz? Geiv 
çi «Yaşasın Riya!» diye bağırmaic 
mümkündür; fakat bu da ya öfice Oe 
söyl^mıiş bir sözdür, - halbuki haUkt 
müral öfkelenmez, öfkesini belli «i* 
mez, demek ki öfkelenip, idesini bal« 
11 edip «Yaşasm Riya!» diye bağıran 
adam kendisinin ne kadar samimi ol
duğunu gösterir; yahut ki samimty»* 
tin «dolayısile» bir methidir, • çünkfl 
müraînin «Ben müraiyim» demesin* 
den daha tam bir samimiyet harekdtt 
tasavvur dahi edilemez. 

• — — i ^ 
Fakat asıl aranması lâzmıgeloı şefi 

sadece samimiyet değil, iyinin, gûa»» 
1in samimî olmasıdır. Yoksa kötiinflıl 
samimiyeti, yani kötülüğünü apk^ft 
söylemesi öyle alkışlanacak Ur şe^ 
değildir. (Elbette dikkat etmişslnl»^ 
dir: son zamanlarda kabahatlerini ||w 
t i ı ^ edenle* ve fğtirafm ceaayı hatltı 
letmesi, hattft büsbütün irniüınimg^ 
lâzım geİM^inl MUMHIIŞI' . biDuuııd 
çocuklar ve gençl» aıasmda - peK 
çoğaldı, tğtirata rağmen cexa .gttrfi»* 
lerse kmyor, anlamıyorlar. Bu çdl 

(Devamı 4 üncü sahifede) 
NuruUahAteff 

M tt 

j ^ Hayatın ucuzlaması muhtekirle-
i3lne yaramıyacak ba^ Amca... 

.. Menüekette ucuzluk esas olunca... ... Hayat pahalüığım ihtikâra ba
hane edenlerin... 

... K&rlanna kesad gelecek!.. Mese
lâ 100 liralık elbise 25 liraya İnlvere-

B. A. — Artık «Buyur kttrkaml.4l 
yok desenel.. 
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Hatay meselesi konseyde 
hararetle müzakere edildi 

(Baş tarafı birinci sahifede) 
nan bütün tedbirleri kendine mal et
mek ve bilhassa yirmi sene hapse ka
dar varan ağır cezalar koyarak fer
di hürriyete tecavüz eden ahkftmı 
havi bir kanun yapmak hakkı böyle 
bir kontrol komisyonuna bahsedil
memiştir. 

Bu komisyonum hazurladığı inti
habat nizamnamesi sizin kararlan-
nızm şekil ve esasma tamamen mu
haliftir. Bu nizamname ârayi umu-
miyenin mahiyetini tamamen tadil 
etmektedir. Nizamnamedeki ahkâm 
mütehassıslar, komitesi tarafından 
hazırlanan ve sizin tarafınızdan tas
dik olunan sistemin temelini teşkil 
eden halk iradesinin serbesce ve doğ
rudan doğruya ifadesi imkânmı or
tadan kaldırmaktadır. 

Türkiye Hatay ile, onun tarzı ida
resi ve sükûn ve sükûnetile bu dev
rede Fransa derecesinde alâkadardır. 
Esasen bu meselenin tedkiki için 
konsey tarafmdan teşkiline karar 
verilecek heyete Hatay meselesinin 
muhtelif safahatma aid bilumum 
taleblerimizi dermeyan etmek hak
kım mahfuz tutuyoruz. 

Hükümetim aSla kabul edemez ki, 
hattâ sizin kararlannızm tatbiki da
hi olsa, Milletler cemiyeti teşekkül
leri Türkiye hükümetinin rey 
ve mutalâasmı almadıkça bu 
havalide her hangi bir tedbiri 
derpiş veya tatbik edebilsinler. Bahu
sus ki komisyon, malûmat almak ka
bilinden dahi olsa, mandater hükü
metin ajanları ile temasta bulımmak 
İçin her türlü imkânlara malik bu-
lımmuştur. İşte bu sebeblerden dola
yıdır ki, hükümetim, kendisi tarafın
dan kabul edilen ve memleketim için 
ağu: fedakârhklar ifade eden anlaş
manın çerçeveleri dışında çıkan ted
birlerin tatbiki hususunda ne Millet
ler cemiyeti uzuvları ve ne de maiı-
dater hükümetle.hemfikir bulunmar 
yi imkânsız addetmiştir. 1921 Türk -
Fransız muahedesi Sancak için bir 
muhtariyet idaresi derpiş etmişti. 

Bu araziyi terkedişimizin esas şartı 
olan bu muhtariyetin gayesi bu hava
lide Türk elıseriyetini ve Türk kültü
rünü muhafaza etmekti. 1921 mua
hedesinin bir tecdlisi olan 29 Mayıs 
anlaşması, ne tarzı telâiddsinde, ne 
de tarzı.tatbikinde bu esas şarta.^iç 
bir suretle mugayir olamaz. 

TüÎEiye hükümeti bu ihtüâfm de
vamı müddetince izhar etmiş olduğu 

hayirlıahane hareketinden dolayı kâti
bi umumiye teşekkür eder. Daha u-
mumî bir mevzu dahUinde Milletler 

Cemiyeti müessesesinin iyi işlemesi ba^ 
lamından şunu da tebaıüz ettirmek
ten kendimi alamam ki, Milletler Ce
miyetinin her hangi bir uzvımun 
muayyyen bir meselede alâkadar bü
tün taraflarla temasdan içtinab et
mesi bitaraflığın yanlış bir telâkkisi-
dir. 

Türk-Fransız dostluğuna büyük bir 
kıymet veren Türkiye hükümeti bizi 
meşgul eden mesele hakkmda dosta
ne bir teşriki mesai ve Sancak havali
sinde hayatî menfaatlerimizin tam 
retUe 29 mayıs anlaşmasımn mesut 
bir netice bulunacağı ümidini halâ 
muhafaza etmektedir. 

Hükümetim şunu da ümit etmek is
ter ki, burada açık ve dürüst bir ni
yetle alâkadar tarafeynin gayretle
rini aynı hedefe tevcih etmeleri su-
resile 29 mayıs anlaşmasımn mesut 
bir şekli tatbiki temin olunabilecek
tir. 

F r a n s ı z H a r i c i y e N a z ı r ı n ı n 
b e y a n a t ı 

Bundan sonra söz alan Fraiısa Ha
riciye Nazın Delbos beyanatta bulu
narak, Sancağm tabi olacağı rejimin 
29 mayıs anlaşması ile sarih bir su
rette malûm olduğunu ve şimdi bu 
ahkâmın tatbild lâzım geldiğini ve 
Fransanm hem manda ve mesuliyeti
ni, hem Sancak statüsünü ve hem de 
Sancağın tamamiyetini temin eden 
muahedeyi naSan dikkate alarak ve 
mesuliyetini müdrik olarak buna 
gajrret edeceğini ortada bir suitefeh-
hüm kalmaması lâzım geldiğini ve 
Fransanm Paristeki Türkiye elçisine 
verdiği mektupta bu sistem makaniz-
ması hakkındaki telâkkisini izah et
tiğini ve bu meselede Milletler c e m t 

Sohbet 

yetinin takdirine iümaü ettiğini, in-" 
tihabatm lâzım gelen bütün garanti
leri tamamen haiz olması lâzım gel
diğini ve bütün anasıra bilâ tefrik ka
naatlerini serbestçe samimî surette 
korkusuzca ifade etmek İmlcâm veril
mesi lâzım geldiğini ve bu sahada her 
türlü çüpheyi izale etmek lü2wmımu 
ve intihabatm Türkiye - Suriye ara-
smdaM dostluğa halel vermlyeceğini 
ve intihabatm tam istilüâline riayet 
etmek arzusunda olduğu için bu in
tihabatm istikameti baklanda önce
den fikir beyanmdan içtinab ettiğini 
söyledikten sonra demiştir ki: 

— Fransa bu şekilde hareket et
mekle, Türkiye ile arksmdaki samimi 
münasebetlerin idamesine de yaramı 
etmiş oluyor. 

Türkiye ile Fransayı birbirine bağh-
yan dostluk şarkta siyasî vaziyetin en 
sürekU ananelerinden biridir. 

Bu mesele de gayretlerinin teşriki, 
umumi sulh davasına hizmet etmek
ten hali kalmıyacaktır. 
H a t a y a g ö n d e r i l e n k o m i s y o n 

r e i s i n i n b e y a n a t ı 
B. Delbostan sonra Hataya gönde

rilen komisyon reisi İngiliz B. Reid 
söz istiyerek, kısa beyanatta bulun
muş ve her türlü malûmat ve izahatı 
vermek üzere konseyin emrine amade 
olduğunu ve her hangi bir şekilde 
kendisine ihtiyaç hasü olursa malû
mat vermeğe hazır olduğunu ve Tür
kiye hükümeti tarafmdan ileri sürü
len itirazlara şifahî veya tahrirî mü-
talealarmı konseyin münasib görece
ği bir zamanda bildirmek arzusunda 
olduğunu söylemiştir. 

Bu i§te konseyin raportörü olan İs
veç murahhası, konseyin bu içtimaı-
na yetişebilmek üzere eğer Türkiye 
arzu eder ve Fransa muvafakat eyler
se komisyon raporunun konsey 
kararlarına muvafık bir şekilde tadil 
için bir şekli tesviye elde edebileceğini 
söylemiştir. 

Necmeddin Sadak raportörün tek
lif ettiği şeküde kendisile mutabık ol
duğunu ve Türkiye - Fransa mümes-
siUerile bizzat raportörün müştere
ken lâzım gelen tadilâtı yapmalan 
şeklini kabul ettiğini bildirmiştir. 

Raportör bir iki gün zarfında bu 
tadilâtm yapılması için takip oluna
cak prosedür hakkında Fransaya ra
porunu verecektir^^ - •.•« 

K a ç a k r k u m a ş y a k a l a n d ı 
Limammıza gelen İtalyan bandırah 

Filpo vapuru yolcularmdan Sara ve 
arkadaşı İspironun yolcu salonunda 
muayeneleri yapıhrken her ikisinde 
de heyecan alâmetleri sezilmiştir. Mua
yeneden sonra kapıdan çıkmakta olan 
Sara ile arkadaşı muhafaza memur-
lan tarafından durdurulmuş, tekrar 
muayeneleri yapılmıştır. 

Neticede Saranm mantosunun as-
tannda dikili 2,5 kilo ipekli ve yünlü 
kumaş meydana çıkanlnuştır. İspiro
nun sökülen yorgan çarşafı içinde de 
aym cins kumaşlardan 2 kUo bulun
muştur. Kumaşlar müsadere edilmiş, 
kaçakçılar hakkında takibata girişil
miştir. 

Fransız bandırah Teophil Gautier 
vapuru yolculanndan Katinamn va
ziyetinden şüphelenen muhafaza me
murları kadmm üzerinde saklı bir ki
lo ipekli kumaş yakalamışlardır. Ka
çakçı hakkmda kanımî muamele ya
pılıyor. 

B O R S A 
28/1/938 

(AKŞAM KAPANIŞ FÎATLERt) 
ESHAM ve TAHVİLAT 

İstikrazı 94 
dahUI 
1933 istikrazı 98 
tjnitürk I 18,97,50 
Ünitürk n 18,97,50 
tjnitürk m 18,97,50 
Mümessil I 40,— 
MümessU II 40,60 

» i n 
iş Bankası 10,20 

> hamiline 10,25 
> müessis 85 

(Baş tarafı 3 üncü sahifede) 
tehlikeli bir şeydir; çünkü: «Yaparım, 
sonra da iğtiraf edip kurtulurum» gi
bi bir zihniyetin inkişafına meydan 
verir. «Samimiyet için samimiyet», 
cemiyet için bir belâ olabiUr. Kaba
hatlerini iğtiraf eden çocukları büs
bütün cezasız bırakan babalar ve ho
calar bunu düşünmelidirler.) 

Samimiyeti en büyük meziyet, riya
yı da büyük kötülük saymak, medeni
yet sonu alâmetlerindendir. Çünkü 
medeniyet, tabiati, dünyayı olduğu 
gibi kabıd etmeyip onu kendi kurdu
ğumuz bir ideale, bir kıymetler sUsi-
lesine göre tashihe kalkmak demek
tir. Medeniyet,' insanın iradesini tabi-
ate - mümkün olduğu kadar - imposer 
etmesidir. Samimiyete teğlih derece
sinde bağhhk ise insanda, o iradenin 
teğsirinden kurtulabilmiş tabiîyi bul
mak, onu meydana çıkarmak arzu
sudur. Bu da medeniyetin temeü olan 
ideale (yaıü insan için tasavvur olu
nan en mükemmel hale), kıymetler 
sUsilesine artık iğtibar edilmediğini, 
gülündüğünü veya isyan edildiğini 
(bunlann ikisi de birdir) gösterir. 
Sahte terbiyeU adam ve yukarıda an
lattığımız Bulgar bayan - samimî ol
mamakla beraber - medenî, hiç olmaz
sa medeniyete inanmış insanlardır: 
onlar için bir insan ideali vardır ve 
kendilerini ona yaklaşmış gibi göster
mek isterler. 

Yüzlerindeki şüphesiz bir maskedir; 
fakat onu çıkarmalarını istemek, on
lara kızmak veya giUmek doğru değil
dir. Bilâkis, maskeyi taşımalarına yar
dım etmeliyiz. Kim bilir? Belki bir 
gün o maske etlerine yapışır, şahısla
rının bir parçası olur ve onu yalnız 
kaldıkları zaman da çıkaramazlar. 

Maskeyi taşımalarına yardım etme-
üyiz, dedim. Elimizde mi? O yardımı 
edecek halde olsaydık onlara zaten si-
nirlenmezdik; yani medeniyetin ide
aline inanır, ona riyamn gösterdiği 
hürmetin nişanesi karşısında mem
nuniyet duyardık. Halbuki gerçekten 
medeniyet sonundajız; dünkü idealin 
güzel ve iyi olduğunu kabul etnüyo-
ruz. Samimî'yi, tabiî'yi arıyoruz. Yeni 
bir ideal, yeni bir kıymetler silsilesi 
kurabUdiğimlz gün ona yaklaşmak is-
tiyenleri, yüzlerine maskeyi geçirenle
ri hoş görünüz. 

Nurullah Ataç 

Türkiye Cum
huriyet Merkeı 
Bankası 
Anadolu His. 
Telefon 
Terkos 
Çimento 
İttihad Değir
menleri 
Şark Değlt-
menltrt 

98 

23,7» 
7,75 
7,25 

10,10 
12,50 

Irtihal 
Emekli maliye memurlarmdan İs

mail Tuğcu ve Adliye memurlarm
dan İhaım Tuğcunun ılmbsdan ve 
kurenayı sabıkadan bay İbrahim 
Tuğcu geçen çarşamba gecesi Be
şiktaş Nüzhetiye caddesindeki hane
sinde 83 yaşmda olduğu halde rah
meti rahmana intikal ederek Yahya-
efendi hatiresindeki aile makberesi-
ne defni hâki gufran kılınmıştır. 
Hayn seven ve hüsnü halUe bütün 
tanıdıklarmm kalbini tCshir etmiş 
olan merhuma'Cenabı Haktan mağ
firet dileriz. 

• • RAMON NOVARRO'nun ^ ' 
Türkçe sözlü 

ŞEYH AHMED 
Filmi şimdiye kadar görülmemiş 

emsalsiz muvaffakiyetle 

M İ L L Î 
Sinemada devam ediyor. 

Görmiyenler ve görmiyenlerin 
tekrar tekrar görmeleri için son 

üç günden istifade ediniz. 

Aynca: İKİ CANLI ADAM 

Ralph Bellamy hissi büyük film. 

ŞEHZADEBAŞI 

Şehir 

Yazan: 

Komedi kısmı 
(AYNAROZ 

Yazan 

tiyatrosu Dram kısmı 
Bu akşam 20,30 da 
Henrik İbsen, Türk-

PER GÜNT dram 5 perde 
çesi: Seniha Bedri Göknil 

Bu akşam saat 20,30 da 
KADISI) komedi 6 tablo 
Celâl Müsahipoglu. 

Son haft» 
Gündüz saat 14 te Çocuk Tiyatrosu 

(MAVİ BONCUK) Yazan: Zeki Taşkm. 
Müzik: F. Ege. 

ŞEHZADEBAŞI TURAN TİYATROSU 
Sanatkâr Naşid ve arka
daşları okuyucu küçük 

Semiha ve Misel 
varyetesi 

GUGUKLU SAAT 

Komedi 3 perde 

F E R A H 
Sinemada 

Büyflk Türk 
san'atkân 

PROFESÖR 

Z A T İ 
SUNGNR 

un 3 ncü yeni programı seyircileri 
helecan ve heyecana gark etti. Herkes 

mütehayyır kaldı. 
Cumartesi ve Pazar 

ZATİ SUNGUR MATİNESİ 
Bu hafta sinemada yine 3 büyük film. 
KAR YOKA — ÖLÜM'CANBAZLARI 

KEN MAYNARD YOL KESEN 
HAYDUTLAR 

Geceleri yer bulmak İçin biletlerin 
erken alınması. Telefon: 21359 

Ertuğrul Sadi tek tiyatrosu 
. Pazartesi: (Kadıköy -

Süreyya). Salı: (Bakır
köy). Çarşamba: (Üskü

dar) sinemalarında 
O T E L L O 

4 perde 1 tablo W 

N E V Y O R K 
D A M L A R I N D A 

filmini çevirmek içm 5,000,000 
dolar sarfolunmuştur. Baş rolde: 

DORÎS NOLAN 
^ Bir harika... Bir dans hülyası. 

Bugün İ P E K sineması 
Korsanlık hayatına aid en müessir, j j jT^/ ~ •! 

en müdhiş ve en büyük fUmi ' ' '' 

ESII^ER 
GEMtSİ 

Aşk, macera ve sergüzeştlerle dolu 
Fransızca sözlü şaheser *^Ni, 

Baş rolde: W A R N E R B A X T E R bugün saat 1 de matine. 

Ö L Ü M 
Tirhala eşrafmdan merhum bay 

Rıfat kerimesi ve sabık hâkimlerden 
bay Daniş Yazman'm refikası ve 
Ödemiş tüccarlanndan bay Âlim'in 
kajrm valdesi ve Türkiye İş Bankası 
memurlarmdan bay İzzi Özalp'in 
teyzesi bayan Ülfet'in müptelâ olduğu 
hastahktan şifayap olamıyarak Di
kili'de vefat ettiğini teessürle haber 
aldık. Merhumeye rahmet geride ka
lanlara uzım ömürler dUeriz. 

Bu hatta A z A K slnamasınıla 
ŞEYH .AHMED 

Emsalsiz filmine ilâveten: LUFE VELEZ ve RODE ŞANDOB 
tarafmdan oynanmış 

Çingene Melodisi 
Bu senenin en büyük ve en mükemmel filmi 

#-Bu hafta S A R A Y Sinenıasınııı«% 
Fek büyük bir muvaffakiyetle göstermekte olduğu 

CESUR KAPTAN 
Fransızca sözlü ve fevkalâde filmini mutlaka görünüz. Baş rollerde: 

FREDİE BARTHOLOMEW 
LİONEL BARRYMORE ve ÂlELA^TTN DOUGLAS , 

MÜZİK 
A Ş K 
RAKS 

/ ZEVK 

Herkes koşuyor, mevsimin en güzel fümi 
MiUöl 
Fransızca opereti TÜRK sinemasında """"'"̂ '̂̂ '"" 

FAKİR TALEBE 
Görülmemiş derecede muazzam salıneler, binlerce figüran, emsalsiz müzik ve 
fevkalâde şarkılar İlâveten: Dünyamn en küçük piyanistinin konseri ve Ekler 
I JURNAL. Bugün saat 1 de matine ^^^^^^^^^^ğ^^a^m^mat^^^^mt 

Para (Çek fiatleri) 
Paris 
Londra 
Nev York 
Milano 
Atina 
Cenevre 
Brüksel 
Amsterdam 

24.37 
630 

0,79,25 
15,09 

86,74,60 
3,43,25 

4,70 
1,42,34 

Sofya 
Prag 
Berlin 
Madrid 
Belgrad 
Zloti 
Pengo 
Bükreş 
Moskova 

63,49,20 
22,61,90 
1.97.14 

13,65 
34,24,60 
4,1837 
3,98,80 
106,19 

23,77,60 

Programm anî ve mecburî tebeddülüne rağmen 

S A K A R Y A S İ N E M A S I 
dehakâr H A R R Y BAUR'a lâyık ve JEANİNE CRİSPİN ve GEORGES 

RİGAUD üe beraber çevirdiği POUCHKİNE'in şaheseri 

Vaita.li Hasre t i 
müstesna filmi parlak bir muvaffakiyet kazandı. BÜYÜK BİR AŞK DRAMI., 

BİR EDEBİYAT ŞAHESERİ.. Dikkat! Herkesin görebilmesmi teminen: 

1 9 3 7 F A R i S S E R O i S i 
güzellik ve harika filmi bir kaç gün daha gösterilecektir. 

Suvareler için yerlerinizi o t e l d e n aldınnız. Telefon: 41341 

http://Vaita.li


SlYASt tCMALı 
Mûsteınnılelkd ım@seflesl 
tngütere bütün Uzak Şarka ve ML-

^pUc Okyanttsun garbins hâkim öl-
mağa çahşan Japonyaya karşı ser-
bes olabümek için biran evvel Almanr 
ya ve İtalya île anlaşıp uzlaşmağa lür 

. mm hissediyor. Fakat her iki büyük 
devlet ile uzlaşmakta çok zorluk çe
kiyor. Almanya ile uzlaşabümek için 
bu devletin harbt umumiden sonra 
tünden alınan müstemlekelerinin 
İadesi birinci şarttır. 

Lâkin tngütere doğrudan doğru
ya kendi idaresine aldığı eski Alman 
tnüstemlekelerini sevkülceyiş düşün-
oesüe bırakmak istemiyor. Meselâ 
ifimdi Tanganyka nanunı taşıyan 
*«fci şarki Afrika Alman müstemle
kesi kendisine iade edildiği takdirde 
taten daha şimalde Babülmendeb 
boğazımn garb sahilini ve buradaki 
Dumeireh adasını Fransadan ve Ju^ 
baland arazisini İngiltereden alarak 
eski İtalyan somalisi üe birlikte Hind 
Okyanusunun cenubuna yerleşen 
îtalyamn yanı başında Almanya dar 
hi bu Okyanusun sevkülceyş cihetin^ 
den en mühim bir tarafına yerleşmiş 
olacaktır 

tngüiz imparatorluğunu teşkil eden 
dominyon devletleri de kendi hisse
lerine düşen eski Alman müstemle
kelerinden asla ayrümak istemiyor-
larCCenubt Afrika ittihadı dominyo
nu eski Alman müstemlekesi cenubi 
garbt Afrikayı daima elinde tutarak 
Afrikamn cenub nısfında muazzam 
bir İmparatorluk tesis etmek sevda-
stndadtr. 

Avustralya dominyonu dahi Al-
manyadan aldığı Yeni Kine büyük 
adasının şvmali şarkisi ve (Mareşal) 
adalarüe Büyük Okyanusta Japon
yaya karşı kendi başına bir sed kur
mak istiyor. Yeni Zeland dominyonu 
ise €Almanyadan aldığı Samoa ada
larüe Büyük Okyanusa yayılmak 
ve büyük bir deniz devleti olmak da-
vasındadtr. Bu vaziyet karşısında tn-
gütereye lord Halifaı vasıtasüe AU 
manyada uyandırdığı ümidleri ta
hakkuk ettirememektedir. Bundan 
başka Almanya kendi müstemlekele
rinin siyasî ve iktisadî ve askerî hig 
bir kayıd ve şarta bağlı olmaksızın 
mutlak surette iadesinde israr etmek
tedir. Feyzullah Kazan 

Senelerce haydudlarla bera-

MHMMiiMiiHimııiHiııınııımtınııııııınııiMiııııııınııuıııtııııııııııiHMnııııiMiııııııııııııııııııııııınııııııınııııııı 

JkD ırûtlbeDeır 
Osmanlı imparatorluğu devrinde 

devlet ricaline, memurlara, hattâ ha
tan sayılan eşrafa birer rütbe verilir 
Ve bu rütbelerde muayyen bir takun 
elkab ile tefrik edilirdi. Kullanılan el-
kabı resmiye ile hitab edilen zatın 
rütbesini anlamak - erbabınca - pek 
kolaydı. Bu lâkablar, mektub, tezke
re, tahrirat ve hattâ alelade puslala-
ra konulurdu. Bunlardan en maruf
larını kaydediyoruz: 

Sadrazama: Fehametlû, devletlû 
efendim hazretleri. 

Vezir ve müşürlere: Devletlû efen
dim hazretleri. 

Azledilmiş ve yahut istifa etmiş es
ki sadrazamlara: Üphetlû, devletlû 
efendim hazretleri. 

Şehislâmlara: Devletlû, semahatlû 
efendim hazretleri. 

Sivillerde bâlâ, askerlerde birinci 
feriklere: Utufetlû efendim hazretleri. 

Sivillerde Rumeli beylerbeyi, ulâ, 
askerlerde feriklere: Saadetlû efendim 
hazretleri. 

Ulema sınıfında olan İstanbul pa-
yelilerine: Faziletlû efendim hazret
leri. 

Sivillerde mütemayiz ve askerlerde 
mirlivalara: Saadetlû efendim. 

Sivillerde ulâ sanisi, askerlerde mi
ralaylara: tzzetlû efendim. 

Bütün küçük sivU ve asker rütbeli
lere de Rifatlû, fütüvvetlû, hamiyetlû 
rütbeleri kullanılırdı. 

Bu rütbe lâkablannın - sadrazam
lık ve şeyhislâmlık müstesna olarak -
memuriyetlerle alâkası yoktu. Mese
lâ bâlâ rütbesini haiz olan bir nazıra 
(utufetlû) diye hitab edildiği halde 
rütbesi vezir veya müşür olan bir va
liye (devletlû) denirdi. 

Bundan başka patrik, hahambaşı 
gibi ruhani reislere (Rütübbetlû) diye 
hitab edilirdi. Bu unvanlar meşrutiye
te kadar devam etti. meşrutiyetten 
sonra - askerî rütbeler müstesna ola
rak - bütün sivil rütbeler ilga edildi. 
Yalnız sadrazam olan zevatın asker 
ise mutlaka (müşürlük), sivU ise 
mutlaka (vezirlik) rütbesini ihraz 
ederdi. Yeni sadrazam velevki evvelce 
hiç bir rütbeyi haiz olmasa bile.. Me
selâ Talât paşa merhum, sadrazam 

'Alımcıya kadar hiç bir rütbesi olma
dığı halde kendisine (paşalık) unva-
nile (vezaret) rütbesi de verildi. 

S ö y l e n e n m e k t u p 
Şimdiye kadar bildiğimiz mektub-

lar, kalemle kâğıd üzerine yazılan ve 
postaya verilerek sahihlerine gönde
rilen mektublardı. Halbuki bugün ba
zı memleketlerde mektublar yazılmı
yor, söyleniyor. Meselâ Hollanda pos
ta idaresi büyük postanelerde böyle 
sesle söytlenen mektublara mahsus 
tesisat vücude getirmiştir. Bu tesisat 
otomatiktir. 

Birisine mektup « söylemek > 
istiyen bir kimse o otomatik aletin 
önünde duruyor ve yazacağı şeyleri 
bu borunun içerisine söylüyor. Aletin 
içinde dönen küçük gramofon pilâğı 
bir dakikada 150 kelime kaydettikten 
sonra duruyor. Ondan sonra plâk bir 
zarfla beraber aletin altından meyda
na çıkıyor. Bunu alıyorsunuz, zarfın 
Üzerine adresi yazıyorsunuz ve posta
ya vererek gönderiyorsunuz. Plâk kı
rılmaz cinsinden olduğundan salimen 
yerine vasıl oluyor ve gramofona ko-
iıularak dinleniyor. Bu suretle yazı
lan ve okunan mektupların yerine 
söylenen ve dinlenen mektublar kaim 
oluyor. 

A ş k ı n d o ğ u r d u ğ u d e s i s e l e r 
Aşk her devirde kendisini göster

mek için türlü türlü yollar bulmuş
tur. Bugünün asrı kadınları atla ka
çırılan orta devir kadınlarını belki 
kıskamrlar. Bununla beraber yirmin
ci asnn kadınlarımn da aşklarını tat
min için çare ve vasıta bulmakta her
halde güçlük çekmediklerini kabul 
edebUiriz. Peştede geçen bir vaka bu
nun böyle olduğunu ispata kâfidir. 
Orada bir kadm kocasmm maglaza-
smda çalışıyordu. Erkekler her sene 
olduğu gibi bu sene dahi aile dostla
rına karşı hakkile ihtiyatlı hareket 

etmekte olduklanndan kadın sevgilisile 
olan münasebetini gizlemek için yeni 
bir çare bulur. Ticarethaneye gelen iş 
mektubları arasmda muayyen bir fir
ma istenilen malın falan gün saat 
beşte teslim edileceğini haber verir 
vermez, kadın sevgilisinin kendisini 
saat beşte beklediğini haber almağa 
başlar. Bu hal bir müddet devam et
tikten sonra meydana çıkar. Koca bo
şanma davası açar. Mahkemede o 
«ticaret mektubları» birer birer oku
nur. Hâkim boşanma hükmünü verir. 

Amerikan garabetinden numuneler 
Los Angelos'da bir doktor havada 

duran bir sanatoryom tesis etmiştir. 
Bu sanatoryom büyük bir sabit ba
londan başka birşey değildir. Balonun 
altına geniş ve her türlü konforu cor 
mi bir sepet asûıdır. Şehirlerdeki gür 
^Itülerden ve kalabalıktan uzaklaş-
'"''•dk isteyen, fakat vakitleri buna 
müsaid olmıyan istirahat düşkünleri 
doktora verdikleri muayyen bir ücret 
"f^ukabilinde bu muallâk sanataryom-
^ yirmi dört saat kafalarını dinlen-
irmektedirler. Balon 800 metre ir-

tifaa kadar çtkanlabilmektedir. 
* ** 

Amerikada yapılan bir istatistiğe 
nazaran Amerikan mekteplerine de
vam eden talebeden 312 sinin kendi 
hususî tayyareleri varmış. Bunların 
doksanı hergün tayyare üe mektebe 
gidip gelmekte ve tayyarelerini ken
dileri kullanmakta imiş. Bu doksan 
talebeden çifçi çocuğu olan bir tanesi 
180 kilometrelik mektep yolunu gün
de iki defa katetmeğe mecbur oluyor
muş. 

her dağdan dağa dolasan 
KLkal, Ur kadm 

L 

Korsikalı hay-
dud Romanetti-
nln metresi Ma-
deleine Mancinl 
Fransada uzım se
neler hapis yat
tıktan sonra ge
çen gün serbes bı-
rakümış ve Korsi
ka'ya dönmüştür. 

Mancinl 40 yaşlarmda bir kadın
dır. Bundan 23 sene evvel Romanetti 
üe tanışmış, bu şak! ile senelerce bir
likte yaşamış, onun maceralı hayatı
na iştirak etmiştir. Romanetti, çet©-
sile beraber yolcuları pusuya düşü
rür, zenginlerin evlerini yağma eder
ken Mancini daima bu vakalara; se-
jrirci olmuştur. Kadm, haydutlarla 
birlikte birçok tehlikeler geçirmiş, 
defalarca jandarmalann takibine 
maruz kalmıştır. 

Madeleine Mancininin Romanetti 
ile tanışması çok garib olmuştur. Ro
manetti senelerce evvel bir gün genç 
kızm babasının çifliğine gider. Jan
darmalar tarafından şiddetle takib 
edildiği halde çiflikte İyi kabul gö
rür. Romanetti burada, henüz 17 ya-
şmda olan Madeleine ile tanışır ve 
kızı çok beğenir. 

Romanetti bir kaç gün sonra çif-
likten ayrılır ve izini kaybettirir. Fa
kat aradan çok zainan geçmeden ge
ne çifliğe gelir. Kızm babası bu de
fa da iyi kabul gösterir. Romanetti 
bundan cesaret bularak kızla evlen
mek için müracaat eder. Fakat kızm 
babası buna müsaade etmez. «Sen 
çok maceralı bir hayat geçiriyorsım, 
kızımla evlenemezsin» der. 

Korsikalı haydud Romenetti'nin ve onun ölümünden 
sonra yerine geçen Faginelli'nin metresi Mancini on 
sene evvel yakalanmış ve hapse mahkûm olmuştu. 
Mancini geçende müddetini bitirerek hapisten çık
mıştır. Kadının maceralarla dolu hayatını anlatıyoruz 

tKTİSADÎ MESELELER 

İlâç fifitleri neden 
pahalıdır? 

Hayat palıaulığı savaşile yalnız îk-
tisad ve DahiUye Vekâletleri meşgul 
olmaktadır. Halbuki hayat pahalüığı 
demek yalnız giyecek ve yiyecek mad
delerini ucuzlattırmak demek değil
dir. Ucuzİi^'un hayatm bütün şuben 
lerine sirayet etmesi lâzımdır. Mese
lâ Uâç fiatleri de ucuzlamalıdır. Ta
nıdığım bir eczane sahibi, ilâç fiatle-
rinin pahalı olduğuna dair bana uzun 
boylu izahat vermiştir. Eczacı mak
sadını iz£ih ederken, ilâç şişelerinin 
etiketlerini göstererek dedi ki: 

— Şu ilâç 145 kuruştur. Halbuki 
biray evvel 135 kuruştu. Flatl neden 
arttı? Bunu bilemiyorum. Şu İlâç mü-
sekMn ilâçlardan biridir. Zarif am
balaj ma, üzerindeki fransızca ismine 
bakmayın. Bu ilâcm sermayesi 25 ku
ruştur. Fakat 150 kuruşa satüır, halk 
bu ilâçlann neden yapüdığını bilme
diği için 150 kuruşun mantıkî bir fiat 
olduğunu zannediyor. Daha bımun gi
bi birçok misaller gösterebilirim.» 

Eczane salıibi birçok ilâç şişelerinin 
ve paketlerin üzerindeki flatlerln mü
balâğalı olduğunu söyledikten sonra 

. şu fikri ileri sürmektedir: 
— İlâç fiatleri bir heyet tarafm-

dan tedkik edilmelidir. O zaman be
nim iddiam sabit olacaktır. 

Eczacınm söylediklerini aynen yu
karıya yazdık, acaba söylediği gibi, 
sermayesi 25 kuruşa olan bir üâç 150 
kuruşa satüıyor mu? İlâç fiatlerindo 
de ihtikâr var mı? Bunu tedkik et
mek ve bu mesele hakkmda hüküm 
vermek için ihtisas sahibi olmak İftr 
zun gelir. Bu da Sıhhiye vekâletini 
alâkadar eden bir meseledir. Alâksr 
dar mütehassıslarm bu iddia etrafın
da tedkikat yapmaları lâzımdır. 

H.A. 

Romanetti bu red cevabmdan mü
teessir olmaz. Kızla görüşür. Malde-
leine, kendisinin maceraya bayüdı-
gını ve haydutla hayatını birleştir
meğe hazır olduğımu söyler. Bunım 
üzerine kızı kaçırmak için bir plân 
tertib edilir. 

Bir gece Romanetti çifliğe gelerek 
kızı atma alır ve bu canlı şikârile or
tadan kaybolur. Madeleine ondan 
sonra Romanettinin yanmdan hiç 
ayrılmaz ve bütün maceralanna iş
tirak eder. 

Bir gün şaki müstahak olduğu 
akıbetten kurtulamıyacak bir vaziye
te düşer. Bir müsademede atüan kup 
şunlarla öldürülür. Ma;deleine sevgi
lisinin jandarmalar tarafından öldü
rülmediğini derhal anlar. îşin içinde 
bir intikam olduğu meydana çıkar. 
Fakat öldüren kim? Acaba kan dava 
sı güden bir Korsikalı mı? Yoksa çe
te efradmdan bir hain mi? Bunu 
kimse bilemiyordu. Romanettinin sar 
dik arkadaşlarından Faginelli ile Bor-
toli çetenin riyasetini üzerlerine alı
yorlar. Madeleine de sevgilisini öldü
reni haber verene veyalıud onu kat
ledene istediği kadar mükâfat vade-
diyor. Madeleinei gizliden gizliye seven 
Faginelli durmadan, dinlenmeden ka-

Dük ve Düşes Dö Wind8or 
Versay'a gidiyorlar 

Versay 28 (A.A.) — Dük ve Düşes 
de Windsor, 6 şubatta buraya gelerek 
altı ay için burada La Maye şatosım-
da oturacaklardır. 

tili a r m a ğ a 
başlıyor. Nihayet 
bımun Madeld-
nein yakm ak-
rabasmdaln An-
ton Mancinl ci-
duğunu meydana 
çıkarıyor. Madelei
ne derhal bu ada-

mın ve İki oğlunun öldürülmesini 
emrediyor. Bu işi beceren Foginelll, 
Madeleine tarafmdan Romanettinin 
yerine geçiriliyor. Bundan sonra Mai-
deleinele Faginelli biribirlerine bağ
lı kalıyorlar. Mancini ile (^[ullannm 
katledilmesi bütün Korsikayı heye
cana getiriyor. Katillerin takibi için 
kuvvetli jandarma müfrezeleri ye 
askeri kıtalar sevkolımuyor. Madelei
ne artık hiç rahat ve huzur gömü
yor. Bucak bucak kaçmağa başlıyor. 
Nihayet, bir gün muhasara ediliyor 
ve şiddetli bir müsademeden sonra 
yakalanıyor. 

Madeleine hâkimlerin huzurunda 
vekar ve azametini hiç bozmıyor. Fa
ginelli kafasmı olsun kurtarmak için 
cürümlerini itiraf ettiği halde Made-
llne ağzmı bile açmıyor. Katilden vs 
doğrudan doğruya alâkası olmıyan 
kadm on sene hapse mahkûm olu
yor. Diğeri ise müebbed kalebendlik-
le Guyana gönderiliyor. 

Madeleine hapisten çıktıktan son
ra memleketine geri döndüğü vakit 
bir kısım halk tarafmdan halraretli 
bir surette karşılanmıştır. Anlaşılaa 
Korslkalüar da eşkiya Romanettiyo 
karşı eskiden beri mevcud olan al&ka 
ve merak henüz sönmemişi 

Karnım Bilg^ileri 
ki 

Nişanlısile birlikte mimar bay 
Sedat o pazar da Suadiyeye gitti. 
Özenip bezenip yatırdığı son tara 
evi müstakbel zevceşüe birlikte 
döşüyorlar, yuvayı mükemmelleş
tirmek için hiç bir fedakârhktan, 
yorgunluktan çekinmlyorlardı. 

Öğleye doğru salonda biraa 
dinlenirken bay Sedat, «biraa 
vaktimiz var, faturaları gözden 
geçirejrlm» diyerek çantasmdan 
muhtelif mağazalardan almış ol
duğu eşyalar için gönderilen far 
turalara bakmağa bağladı. Pek 
iyi şöhreti olmıyan bir mağaza
dan sırf stilini beğendiği için al
mış olduğu bir oda takımma' aid 
faturaya gelince, «ne dersin Mu
azzez? diye nişanlısına sordu. Oda 
takımım alıkoyacak mıyız?» Ni
şanlısı: - «Nasü ahkoruz Sedat? 
Görmüyor musun? Geleli daha 

on gün olnuedı, çürüklüğü mey
dana çıktı. Her tarafı dökülecek» 
diye cevab verdi. 

Mimar Sedat pazartesi sabahı 
ük iş olarak telefonu açtı, mağa
zayı bıüdu. Takımı sağlam olma
dığı için geri aldırmalannı nezâ
ketle söyledi. 

Cevap kısa fakat kati idi: Oda 
takımı geri alınmıyor, faturada 
yazüı parası isteniyordu. 

Bay Sedad faturada yazılı pa
rayı vermeğe kanımen mecbur
dur. Çünkü Ticaret Kanunun 682 
inci maddesi mucibince bir fatu-
rajm alan kimse aldığı tariht'^n iti
baren sekiz gün içinde mündere-
catı hakkmda bir itiraz dermeyan 
etmemiş ise faturanm mündere-
catmı kabul etmiş addotvmur. 

Avukat: Emcet Ağış 

Kadıköyünde küçük bir hırsız 
yakalandı 

Kadıköyde bazı evlere dadanarak 
dine geçeni aşutCn on iki yaşlarmda 
Haydar isminde bir çocuk yakalan
mış, Üsküdar adliyesine teslim edil
miştir. 

1§ ve Eti bank umum mü
dürlerinin seyahati 

tş bankası umum müdürü B. Muam 
mer Eriş'le Eti Bank umum müdürü, 
B. tlhalni Pamir bugün Yalovadan 
şehrimize geleceklerdir. B. Muammer 
Eriş İş bankasmda, B. llhami Pamir 
de Eti Bankta bir müddet meşgul 
olacaklardır. 

Umum müdürler Paris ve Londra-
ya yapacakları tedkik seyahatine ya-
rm çıkacaklardır. 

Fransada jrüksek memur 
yetiştirmek için bir mektep 

açılıyor 
Paris 28 (A.A.) — Mebusan mecli

si, yüksek memurlar yetiştirmeğe 
mahsus bir İdare mektebinin ihdasuu 
137 reye karşı 422 reyle kabul etml^h 
tir. 

NOVOTNrde 
Yunan Operetinin meşhur tenoru 

D APOLL A 
ve sevimli şantör 

YUNKA'NIN 
iştirakile şarkılı müzik 

Fiatlar aynendir. Tepebaşı-Dalre 

KANSIZLIK 
r« tLl t . . îL ' l ;SLSLXtJ^ SIROP DESCfflENS, PARIS 

Nörasteni, 
zaflyet T« 
Chloros* 
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Sebzecilik: 
Çok tatlı sofralık soğanlar 

nasıl yetiştirilir? 
Soğan, denilebilir ki, sebzelerin en lay-

metllsl, en çok sarfedileniâlr. Çiğ ve ye-
$11 olarak salatalarda, pi^mlç olarak ye
meklerde pek çok sarfedlllr. Soğansız h«-
ıpen hiç bir yemek yapılmaz. 

Tatlı, kırmızı kabuklu, yassı soğanla
rın, sofralarda, tuza batınlarak yenmesi 
pek hoştur. Terkibindeki baharat dolayı-
sUe de, yemeklere leazet verir, çiğ ola
rak, az mlkdarda yenirse igtahayı açar. 
Alışmış olan kimseler, yeşU soğanları 
•ofralarmdan eksik etmezler. Soganm ne
vileri pek çoktur. Şekillerine, kabuklan-
nm renklerine, lezzetlerine göre bir çok 
gruplara ayrüırlar. 

Memleketimizde belli başlı tanınmış 
olan soğanlar şunlardır: 

1 — Asıl bahsetmek İstediğimiz, taUı 
•oğanlar; bunlann şekilleri yassı, kırmı-
n kabuklu, iri ve kaba bir soğandır. Bu
nu çiğ olarak tuza batırarak yerlei". 
Halka halka doğranarak balık ile, laker
da Ue yenmesi de pek hoş olur. 

2 — Adi soğan, san zarlı, san kabuklu 
bir soğandır, acıdır. Memleketimizde pek 
leammüm etmiş bir cinstir. 

3 — Beyaz soğan; beyaz kabukludur, 
bu da pek acı bir soğandır. Buna mukabil 
«n fazla dayanan bir soğan da budur. 

* — Ev soğanı veya su soğanı, bahçe
lerde yetiştirilir, yeşU olarak sarfedillr 
Te hemen her mevsimde yetiştlrllebllen 
MT aoğandu'. 

5 — İstanbul muhitinde İmralı soğanı 
namlle tanmmış, İyi, pek makbul ve 
mahsuldar olan bir nevi soğandır. Bu da 
fiok dayanıkhdır. 

8 — Tekirdağı, Sisam soğanlan da pek 
tüzeldir. Bunun da kabuğu beyazdır. 

Tath soğanlann ev bahçelerinde yetiş-
tlrllmetl: Tıpkı diğer soğanlar gibi ye
tiştirilir. 

Soğanların en ziyade sevdiği toprak 
Mili, kumlu, yumuşak, Alivyon toprakla
ndır. 

Soğanlar; gübrelenmiş, iyi kabartılmış 
topraklarda bol mahsul verirler. Bilhas-
•a tattı soğanlar bu gibi topraklarda çok 
bne t i i ve Irl olurlar. Soğanlar iki suretle 
firetlllrler: 

Biri, karaca denilen tohumlarile evve
lâ arpacık soğan yetiştirilir. 

Diğeri arpacıklarladır. Hazırlanan, paC-

Sere, taksim edilen tarlaya arpacıklar 
Ulrler. 

Tath soğanlann arpacıklan daha İri
dir. Arpacık alırken bunun tatlı olup 
olmadığı anlaşıldıktan eonra, buna ka
naat hasıl edildikten sonra almaUdır. 

Arpacık; fındık cesametinde küçük so-
tancıklas demektU ki, bir sene evvel to
humdan, sık olarak ekilerek yetiştirilmiş
tir. Arpacık soğanı alınırken ne pek İri 
•e ne de pek küçük olmamasına, orta ce
samette bulunmasma dikkat etmek 1&-
nmdır. 

Şayet, her mevsimde, turfanda soğan 

Îetlştirllmesl matlûp İse İri arpacıkların 
ıtthabmı, bunlann dikilmesini tavsiye 

ederiz. 
Arpacık soğanı alınırken bunlann er

kek veya dişi olup olmadıklan da mua
yene edllmeUdlr. Çünkü, erkek arpacık-
las İyi baş bağlamazlar ve çabuk tohuma 
kaçarlar. Bunlar, yalnız taze ve yeşil ola
rak sarfedUirler. 

BU arpacığm erkek veya dişi olup ol
madığını anlamak için, bir arpacığı or-
tasmdan kesiniz, eğer kesilen maktada 
«ifte yeşU göbek bulunursa, yani, iki ye
şil nokta varsa, arpacığm erkek olduğu, 
tek yeşil nokta varsa veya bu da hlg 
görülmezse mutlak dişidir. 

Arpacıklar şu suretle dikilirler: 
Toprak güzelce beUenir, gübrelenir, 

1,60 - 3 metre genişliğinde - bahçenin 
büyüklüğüne göre - 8 - 10 metre uzun-

lyi ve nefis bir kaymak 
nasıl yapılır? 

Kaymak; tereyağı kadar sarfedilen, 
bazmı kolay besleyici, nefis bir gıdadır. 
Buna mukabil, maatteessüf temiz, iyi ya
pılmış, saf kaymak bulmak biraz müş-
küldiir. Binaenaleyh, sütün bol bulun
duğu şu sıralarda, evlerde kaymak yap
mak mümkündür. 

tyl ve nefis bir kaymak şu suretle ya
pılır: 

Nefaset itibarile en güzel kaymak inek 
»ütünden yapılır. Ancak, inek sütünden 
jrapılan kaymağm mikdarı, manda, koyun 
sütünden yapılan kaymaktan bittabi da
ha azdır. Maamafih, manda, koyun sü
tünden yapılan kaymaklar, biraz ağırca 
olmakla beraber, midesi sağlam, kuvvetli 
olanlar için, manda, koyun kaymağı da 
pek lezzetlidir. 

Kaymağı yapılacak süt güzelce süzüldük
ten sonra, ateşte kaynatılır. Süt kayna
ma esnasında mütemadiyen karıştırılıp 
savurulur. Bundan sonra, kaynamış süt 
İrtifaı, derinliği az, sathı geniş kaplara 
veya küçük tepsilere doldurulup, kıvıl
cımlı, küllü ateş üzerine konur, bir müd
det bu suretle tepsiler küllü ateşte kalır. 
Üzerleri örtülerek 5 - 6 saat kadar ha
ille bırakılır. Bu müddet zarfında sütte
ki yağ maddesi, sütte bulunan diğer mad
delerin bir kısmını da beraber alarak, 
üst tarafmda, az çok kalın bir tabaka ha
linde toplanır ve sathı geniş kapta kay
namış ve suyun kısmı azamı tebehhür 
ettirilmiş süt, koyu bir kıvam kesbeder. 
Ondan sonra, bu kaymak tabakası bıçak
la kesilerek, umumiyetle olduğu gibi 
lüle şekli verilir ve bu şekilde ta
baklara sıralanır ve soğuk bir yere konur. 

Vasati olarak, 6 - 7 kilo inek sütünden 
bir kilo halis, saf kaymak almabilir. Kay
mak almdıktan sonra, kabın altında ka
lan sütten, kaymak, altından, bir mikdar 
kaynamış süt karıştırılarak, bundan da 
gayet nefis yoğurt yapılır. 

Böyle kaymak altından, iyi ve nefis 
bir yoğurtun nasıl yapıldığını, diğer bir 
yazımızla İzah edeceğiz. 
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luğımda tavalara, parsellere bölünür. 
25 - 30 santim aralıklarla parsellerde çiz
giler açılır, 3 - 4 santim derinliğinde çiz
giler İçerisine ve 8 - 1 0 santim fasılalar
la arpacılar, el ile yerleştirilirler. 

Arpacıklar, çizgiler içerisine yerleştiri
lirken başlannm yukarı gelmesine dik
kat etmek lâzımdır. Dikilirlerken, arpa
cıklar. İki parmakla toprağın içerisine 
saplanırlar. Bundan sonra toprak el ile 
düzeltilir ve toprak kapatılır. Bir ara 
vasati olarak üç buçuk kilo arpacık sar
fedillr. Arpacıklar dikildikten sonra üze
rine az mlkdarda çürüntü serpilirse çok 
faydalı olur. 

Arpacıklar, şubattan itibaren hemen 
tarlasma dikilmelidirler. Soğan tarlasm-
da arpacıklar 8 - 1 0 santim boy atınca 
çapalanır ve ayni zamanda otları ah-
mr. Bunu dikkatle yapmak, ister. Aksi 
takdirde soğanlann bir çoğunun parça
lanmak ihtimali vardır. 

Bundan yirmi gün sonra, tirpitil ile 
bir çapa vurulur. Havalar kurak gider
se bir de su verilir. Maamafih su ver
mek pek doğru değildir. Taze olarak sar-
fedllecek İse verilir, aksi takdirde böyle 
sulanan soğanlar dayanmazlar. 

Soğanlann yaprakları sararınca, üzer
lerinden boş bir fıçı geçirilir ve çıplak 
ayakla basılırsa, soğanlar bu suretle da
ha güzel baş bağlarlar. Çünkü, soğanla
n n yaprakları kırılır, topraktan rutubet 
kaybolmaz, soğanlar da kalır. 

Yapraklar tamamile kuruyunca soğan
lar topraktan çıkarüır ve bir kaç gün 
güneşte bırakıhr. Ondan sonra saç örei 
gibi örülerek diziler yapılır. Ziyadar ol-
mıyan, havadar bir yerde soğanlar mu
hafaza edilir. Vasati olarak bir ardan 
100 kilo kadar soğan alınabilir. 

Meyva ağaçları: 

Genç ve yaşlı meyva ağaçları 
yerlerine ne vakit ve nasıl 

dikilir? 

Sonbaharda yerleri hazırlanmış, top
rağı güzelce kirizma edilmiş, sürülmüş 
erazlde, meyva ağaçları dikilecek yerlere 
İşaretler konarak, çukurları açllır. Çu
kurlar açılırken alt toprak bir yana, üst 
toprak diğer tarafa ayrı ayrı konmalıdır. 

Çukurların, bugünlerde, havalarm, mü
sait bulunduğu bir zamanda, açılmasma 
başlanır. Ondan sonra, nisan onuna doğ
ru da aşılı genç ve yaşlı meyva ağaçları 
veya fidanları yerlerine dikilirler. 

Açılacak çukurların derinliği ve ge
nişliği ağaç köklerinin, resmimizde gö
rüldüğü gibi, kolaylıkla, serbesçe gire
bilecek ve bilâhare köklerin kolaylık
la sürebilecek bir şekilde açılmış olması 
İftzımdır. 

Ağaçlar dikilirken çukurun, üstünden 
çıkan toprağa bir mikdar çürümüş güb
re veya komposto - çürümüş ot veya 
yaprak çürüntüsü - ile karıştırarak, bu
nu köklerin oturacağı mahalle koymalı, 
üzerine, gene ayni topraktan doldurmalı-
dır. Çukurun en üstüne de dipten çıkan 
toprak ile bir mikdar gene çürümüş güb
re koymalıdır. 

Gene resmimizde görüldüğü gibi, açı
lacak çukurlarm içerisine, ağaçlar diki
lirken, ağaçlara desteklik vazifesini gö
recek, rüzgârlardan sallanmasına mâni 
olacak, birer kazık veya hereklerin konma-
smı unutmamak lâzımdır. Konacak ka-
zığm sivri ucu, çiğ toprağa kadar gel
mek üzere, yukarıdan aşağı çakılır. He-
»reklerin ağaç köklerinin yanmdan - kö
kü zedelememek şartile - toprağa gir
mesi icap eder. Bundan sonra ağaçlar 
bu hereklere bağlanırlar. 

Fidanlann köklerine, dallarında yaralı 
olan kısımlar, diplerinden kesilmelidir. 
Köklerde yapılacak katiyata mukabil fi
danların, ağaçların dallarında da buda
ma yapılması lâzımdır. Dallar 6 - 7 
göz üzerinden budanırsa kâfidir. 

Ağaçları dikerken, biri, fidanı veya 
ağacı çukurun içine koyarak el ile tutar, 
diğeri de kökler üzerine, kürekle toprak 
koyar. Binaenaleyh, ağaçlan dikerken, 
behemehal iki kişinin bulunması lâzımdır. 
Dikmede en mühim mesele, aşı mahalli
nin toprak seviyesinden biraz yukarıda 
kalmasma dikkat etmektir. 

Ağaçlar dikilirken, kökler arasında 
boşluk kalmamasına, toprağın köklerin 
her tarafma güzelce temas etmesine dik
kat etmek lâzımdır. Bunun için de, top
rağı çukur içerisine koyan adam, toprağı 
el İle köklere doğru koyup sıkıştırmah-
dır. Toprak evvelâ el ile, badehu ayakla 
sıkıştırılır. Bundan sonra üzerine bir te
neke, bolca su dökülür. Çukurun dışan-
smda kalan toprağm bir kısmı, çürümüş 
gübre ile karıştırılarak, resmimizde gö
rüldüğü gibi, yağmur sularmm toplanıp 
ağacın köklerine gidebilmesi için, çuku-
nm üst tarafında, fidanlann, ağaçlann 
etraflarma daire şeklinde toprak bir ça
nak yapıhr. 

Ağaçlarm dikilmesi bittikten sonra, 
yanlanna çakılan ağaçlara bağlanır. Fi
danlann ne şekilde bağlandığmı, kök ve 

OKUYUCULARIMIZIN SORGULARINA CEVAPLAR 

Soya fasulyesi nasıl bir nebattır 
İzmit, B. Hakkı: Soya fasulyesi hak

kındaki sorgulannıza cevap veriyoruz: 
1 •— Soya fasulyesi âdî fasulyeye ben

zer ve ayni fasiledendir. Bu nebat mem
leketimizin bir çok yerlerinde, Karadeniz 
havalisinde Ordu, Rize, Trabzon hava-
llsile, Trakya, Çanakkale, İzmir havali
sinde yetiştirilmektedir. 

Sizin İzmit muhitinde soya fasulyesi 
yetiştirilebilir, eraziniz müsaittir. Soya 
fasulyesi memleketimizin kıymetli ihra
cat maddeleri sırasına girmeğe namzed-
dlr. 

Protoin, azotlu maddelerce zengin, 
terkibinde yüzde 15 - 20 nisbetinde yağ 
bulunur. Mısırlar arasına, dönüme bir 
kilo tohum ekilirse 15 - 25 kilo mahsul 
abnabilir. 

Soya fasulyesinin terkibini şu suretle 
hulâsa edebiliriz: 

Yağ maddesi, yüzde 18 - 22, protoin 
- azotlu maddeler - 30 - 40, nişasta 18 -
20, kûul 4 - 5 , sollülos 5 - 7, su 6 - 10 nis
betinde bulunur/ 

Bu nebat, mısırla fasulye arasına eki
lirse 65-70 santim kadar boylanır. Martm 
on beşinden, nisan nihayetine kadar eki
lebilir ve eylülden, teşrinievvel nihayet
lerine kadar kemale gelip toplanırlar. 

Soya, yalnız başına ekilirse dönümden 
150 - 200 kilo mahsul alınabilir. 

2 — Soya fasulyesinden şu suretle isti
fade edilir: 

Soya fasulyesinin yağ fabrikalarında hu
susi bir şekilde tasir edilerek yağını alır
lar; geriye kalan küspesini de kuru
tarak öğütürler, mısır ünle karıştı
rarak hayvanlara, bilhassa sağmal inek
lere verirler. Günde 1-1,5 kilo verilirse, 
süt mikdarmı yüzde 15 - 20 nisbetinde 
çoğaltır... 

Hattâ, bunu buğday veya mısır unile 
karıştırarak insanlar tarafından yeni
len kuvvetli bir ekmek yapılabilir. Ekme
ğin taze olarak sarfedilmesi lâzımdır. 

Bazı yerlerde soyanın küspesini kavu
rarak, bundan, kahve de yaparlar. Soya 
bakaliye fasilesinden bir nebattır, kök-
lerile havadaki azottan istifade eder ve 
toprağı da kıdmen gübreler.. 

Her toprakta yetiştirilebilir, fazla su
ya ihtiyacı yoktur. Müşkülpesent olmıyan 
bir nebattır. 

Avrupalılar ezcümle Almanlar soyayı 
satın alarak memleketlerinde tasir edip 
yağından istifade ederler. Bundan mar
garin, vejetalin, diğer bir takım nebatî 
yağlar yaparlar.. 

Almanlar her sene 800,000 - 1,000,000 
tona yakın soyayı memleketlerine ithal 
ederler. Romanya, Yugoslavya, Bulgaris
tan en mühim ihracat memleketleridir. 
Almanlar, son zamanlarda memleketimiz
den de soya almağa başlamışlardır. 

Yeşilköy tohum ıslah istasyonu soya
nın teksir ve ıslahile uğraşmaktadır. Faz
la izahatı oradan da alabilirsiniz.. 

Soyanın beyaz, sarı nevileri makbul
dür, siyahı o kadar makbul değildir.. 

Kanaryalarm ötmemesinin sebepleri 
Ankara, B. Refet: Kanaryalarmızm 

şimdiye kadar ötmemesini hayretle kar
şılıyoruz. Bunım sebeplerini şu suretle 
hulâsa edebiliriz: 

1 — İtimal erkek diye tefrik ettiğiniz 
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dallarının birinci ve ikinci senelerde na
sıl budandıklannı ikinci bir yazımızla 
İzah edeceğiz. * 

Resmimiz, açılan çukura ağacın ve 
yanmdaki herekin, kazığın nasıl konul-
*duğunu, toprağın, toprak seviyesinden ne 
kadar yukarıda kaldığını göstermektedir. 
Bilâhare toprak, bir müddet sonra çö
künce meydana gelen boşluğa tekrar yan
daki topraktan koymak lâzımdır. 

veya satm aldığmız kanaryalar dişidir. 
Kanaryaların dişileri ötmezler. 

Genç erkek yavru kanaryalar almak 
istiyenler, bir takım gezici madrabaz kuş
çular tarafmdan çok defa aldatılırlar. 
Erkek, cins, ötücü kanaryalar diye dişi 
kanaryalan verirler. - Bir müddet sonra 
ötecekler merak etmeyiniz - derler. 

2 — Ve yahut hakikaten kanaryalar er
kektirler, fakat aslen cins kanaryalaa 
olmayıp terbiye edilmemiş fena fena ka
naryalardır ki bunlar ötmezler. 

Esasen, aslen ötücü olmıyan kanarya
larm yavruları da bittabi ötmezler. Ana
nın iyi ve fena hassalan yavrulanna in
tikal eder.. 

Vakia yavru kanaryaları talim, terbi
ye sayesinde, bunları öttürmek kabildir. 
Bunun için erkek yavru kanaryalar, yu
valarından aynlıp kendi kendilerine bes
lenmeğe başladıklannda, bunları terbiye 
ve müşahede kafeslerine almak iktiza 
eder. Buralarda serbes uçuşurlar ve bu 
esnada ötme kabiliyetini gösteren ka
naryalan ayrı bir kafese alarak yanla
rında da iyi öten bir cins kanarya kafesi 
bulunduracak olursanız, onlar da iyice 
ötmeğe başlarlar. 

3 — Yem meselesine gelince: Henüz öt
meğe alıştırılmak istenilen kanaryaları 
mükemmel beslemek lâzımdır. Verdiğini
zi bildirdiğiniz yemlerle beraber, iyi piş
miş sert yumurta, kurumuş, ufalanmış 
francala, gevrek, galeta verirseniz iyi 
olur.. 

Yumurtayı sabahleyin 7 de bir defa, 
akşam üzeri de 17 de yani günde iki defa 
veriniz. Her gün vermek doğru değildir. 
Haftada 2 - 3 defa kâfidir. 

Kırılmış, elenmiş yulaf, keten, kene
vir tohumu, kuşyemi, afyon, haşhaş to
humu verilirse çok faydalı olur. Bundan 
başka, yemlerin arasına kmlmış, ezilmiş 
yumurta kabuğu veya ince mangal kö
mürü tozu karıştırılırsa faydalıdır. 

Bütün bu yemleri, ayrı ayn kaplara 
koyarak vermenizi tavsiye ederiz. 

Arasıra, elma, armut, inciri kafesin bir 
kenarına koyarak vermenizi ehemmiyet
le tevsiye ederiz. Salata, pancarı keza 
veriniz. 

Şimdi acilen yapılacak şey: 
4 — Kanaryalarmızı bir müddet daha 

müşahede altına almız, içlerinde ötme 
kabiliyeti gösteren iyi teşekkül etmiş ka
naryalan diğerlerinden ayırmız ve bun
ları ötücü kanaryalar yanında bulundu
runuz, muvaffak olamadığınız takdirde, 
hepsini elden çıkannız ve emin olduğu
nuz yerlerden asıl, cins ötücü kanarya
lardan bir çift alarak yeniden teksire 
başlayınız. Yoksa, elden alman, nesli, 
cinsi malûm olmıyan kanaryalarla uğraş
makta hiç te mâna yoktur, zahmetinize 
yazık olur... 

Gazetemizde int işar eden ziraat 
pazılarının iktibası ve ki tap, risale 
şeklinde neşri hakk ı mahfuzdur. 

A K Ş A M' m 
Ziraat mOtehassıst 

karilerimizin suallerine cevap veriyo 
(AKŞAM) m ziraat mütehassısı 

her nevi ziraat bahislerine dair 
sorulacak suallere cevap verme
ğe hazırdır. Gönderilecek mek
tupların üzerine (Ziraat muhar
riri için) kelimelerinin ilâvesi lâ
zımdır. 

Yazan: 
Guy de Maupassant I Aile Dostu 

_ l Tefrika No. 29 

Tercüme eden: 
Selâmi Sedes 

— Seni utanmaz seni!.. Seni baldı
rı çıplak senli.. Aklım almıyor!.. Bu 
olur rezalet mi?.. Yerin dibine geç
tim!.. Sen Clotilde kuluna sabır ver 
Tannm... Bundan büyük ayıb olamaz!. 

Söyledikçe coşuyor, coştukça ala
bildiğine kuruntuya kapılıyor, deliller 
tesbit ediyordu: 

— Verdiğim parayı ona yediriyor-
dun ha?.. Demek bu aşifteye yediresin 
«liye para veriyormuşum!.. Çok aşağı-
lıkmışsın!.. 

Bir türlü bulamadığı daha ağu: bir 
kelime aramak için biraz sustu, sonra 
yutkundu, gırtlağmı oynattı, balgam 
atacakmış gibi dudaklarını büzerek: 

— Domuz... Domuz... Domuz, dedi. 
ona benim paramı yediriyordun ha... 
IDomuz.. domuz... 

Başka söyliyecek kelime bulamıyor, 
tekrarüyordu: 

— Domuz... Domuz... 
Birdenbire arabadan sarktı, araba

cının koluna yapıştı: 
— Dur! 
Arabanın kapışım açtı, dışarı fırla

dı. 
Georges arkasmdan inmek istedi 

ama Clotilde: «tnme!» diye öyle 
bir bağırış bağırdı ki, yoldan ge

lip geçenler etrafına toplandı; Du-
roy da, kepaze olmaktan çekindi, kı
mıldamadı. 

Clotilde cebinden para çantasını çı
kardı, fenerin ışığında bozukluk ara
dı, iki buçuk frank ayırdı, arabacıya 
uzattı, çm çın öten bir sesle: 

— Al dedi, para benden... Bu men
debur herifi de Batignolles'da Bour-
sault sokağma götür. 

Bu, etrafına toplananların pek ho
şuna gitti. Bir bay: 

— Aşk olsun kanya! dedi. 
Arabamn ta yanma sokulan tüysüz 

bir serseri, başım arabanın içine uzat
tı, tiz perdeden seslendi: 

— Merhaba tokmakçı!.. 
Araba yola koyulurken herkes kah

kahayla gülüyordu. 
_ 8 — 

Georges Duroy ertesi sabah çok 
mahzun uyandı. 

Ağır ağur giyindi, pencere önüne 
oturdu, düşünmeğe başladı. Bütün 
vücudu, sanki dayak yemiş gibi ağrı
yordu. 

Nihayet para bulmak zorîîe mah
muzlandı, kalkıp Forestierye gitti: 

Arkadaşı sobasının başında oturu
yordu: 

— Böyle sabah sabah neye sokağa 
fırladın bakayım?. 

— Sebebi mühim. Öyle bir borcum 
var ki, ödemezsem şerefimi ayaklar 
altına almış olurum. 

— Kumay borcu mu? 
Evvelâ çekingilendi, sonra: 

— Evet, dedi. 
— Çok mu? 
— Be§ yüz frank. 
Borcu İki yüz seksen franktı. 
Porestier pek inanmadı, sordu: 
— Kime borçlandm? 

Duroy hemen cevap veremedi: 
— Bay... bay... bay CarleviUe'e. 
— Bu zat nerede oturuyor?.. 
— Dur bakayım o ne sokağıydı... 

Şey sokağı... 
Forestier kahkahayı bastı: 
— Sarı çizmeli Mehmed ağa sokağı 

değil mi?.. Ben o bayı tamyorum 
azizim. Eğter razı isen sana verecek 
yirmi frangım var, daha fazlasım ve
remem. 

Duroy lirayı aldı. 
Forestierden sonra kapı kapı dolaş

tı, bütün tanıdıklarma başvurdu, sa
at beşe doğru seksen frank topladı. 

Daha iki yüz frank bulması lâzım
dı, buna imkân görmeyince katî ka
rarım verdi, kendi kendine söylendi: 
«Vız... Kahbenin uğruna kalarolamam 
ya. Olduğu zaman parasını veririm.» 

On beş gün tutumlu yaşadı; çapkm-
lık etmedi, parayı hesablı harcadı, 
zihnine iradesine sahib olmağı koy
muştu. 

Derken dayamlmaz bir sevişmek is
teğine kapüdı. Sanki senelerdenberi 
kadm yüzüne hasret kalmıştı, kara 
gören gemici gibi, her rasladığı etek 
tüylerim ürpertiyordu. 

Nihayet dayansımadı, bir gece Ra-
cheli bulmak timidUe Folies-Berg^re'e 
gitti. Girer girmez gördü, çünkü Ra-
chel Tanrının gecesi oradaydı. 

Yürüdü, gülümsiyerek elini uzattı. 

Rachel tepesinden tırnağına kada? 
şöyle bir süzdü: 

— Ne istiyorsunuz? 
Duroy gene gülümsemeğe gayret 

etti: 
— Haydi, enailiğin lüzumu yok. 
Rachel arkasını döndü: 
— Fara uğruna kılıbıklaşanlarla 

alışverişim yok benim!.. 
Söyliyebileceği en ağ^r sözü ara

mıştı. Duroy, bütün kanın beynine 
sıçradığım hissetti, tek başına evine 
döndü. 

Forestier hastaydı. Öksürüyor, gün
den güne vücudden düşüyor; gazetede 
Duroyu bezdiriyor, sanki kafa patla
tıp ona ağır angarye işler yüklüyor-
du. Hattâ bir gün, ciğerleri parçalanır 
gibi öksürdükten sonra, istediği bi* 
haber i getirmedi diye Duroya: 

— Sen göründüğünden de budalam 
imişsin! dedi. 

Duroy az kalsın tokat ı yapış t ı ra
cakt ı , faka t kendini t u t t u : «Sen bl» 
gün elime geçersin elbet» diye söyle
n ip gitt i . O anda akl ına saplandı! 
«Sana boynuz takt ı racağım» bu pro
je hoşuna gitt i , ellerini çırptı. 

Ertesi g ü n projesini ta tb ike koyul
du, ansızın bayan Forestieryi ziyare
te git t i . 

Kad ın şezlonga uzanmış okuyordu. 
Elini uzat t ı , yerinden ka lkmadan, sa>-
de başını çevirip: (Arkası var ) , 
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Vaşingtonda gördüklerim 
Beyazevin kapısı açıldı, 

B. Roosevelt dışarıya çıktı 
Büyük parkta mayolu genç kızlar 
yaylarını gerip oklarını afayorlar 

ESRARENGİZ KERVAN 
Yazan: ArU C. Dmker Tefrika Na 71 

Güldost bu avrupalınm kim olduğunu düşünüyordu. 
Bu adamla konuşmağa karar vermişti 

NevyoıMan bOyOk Idr otobOsa 
findik. Otobüs denilince akhnm 
belki İstanbulun bazı semOnl aı»< 
Sinda içliydi otobüsler gvUr... ITg 
tnünasdset?.. Onlann iki buçuğuna, 
hatt& belM da üçünü yanjana ekl^ 
yiniz. Bunlann üzerlerine de bir kal 
daha çıkınız, tfrta Amerikanın bir 
kıyısından öteki kıyısına işliyen oto* 
büslerl gözünüzün önüne böyle g^ 
tirebilirsiniz. Düşününüz İd bu oto
büslerde 47 kişinin oturacak yerleri 
ye geceleri yatacak yataklajı, ktt-
çük bir mutfağı, bagajlar, bavulla! 
için bir «bagaj dairesi», bir hel&sı, 
içinde sıcak ve soğuk akar suyu var. 
Bu otobüsler üç katlı... En alt kal 
bagajlara tahsis edilmiş. îkinci kat
ta yolcularm oturma yerleri, küçük 
mutfak, hela var. Geceleri yolcula-
nn geniş kanapelerl birer jratak ha
line sokuluyor. Üçüncü kat ta böy
le... 

Atlantik Okyanusundan, Bahrl-
muhitikebire kadar olan mesafeyi 
bu otobüsle beş günde geçebilirslnlı. 
Otobüs şirketleri fazla yolcu bul-
Jnak için otobüslerini Amerikanm 
en sayam dikkat, en merak edüecek 
yerlerinden geçiriyorlar. Bir Okyar 
nustan ötekine gidinceye kadar kır-
nıızı derili Amerika Hindlüerinln 
köylerinden, Kansas'm me^ur kov
boylarla dolu kasabalarından, New 
Mexsico'nun kadınlarının güzelligUa 
tamnmış şehirlerinden ve meşhur 
Alamogordo ç<flünden geçiriyorlar. 

Bu 47 kişinin beş gün jratıp kalk
tığı yürüyen evdeki otobüs ha3^tt 
başlı başına bir ftlem. Şimdiye kâ -
dar bir büyük vapurda geçen kayat, 
Uzun bir şimendifer yolculuğunda 
geçen günler yazılmıştır. Fakat böy
le 5 günlük bir otobüs seyahati, bu 
otobüsteki hayat hiç anlatılmamış
tır. Bu son derece merakh hayatı 
başka bir yazıda anlatacağım. 

Nevyorktan hareketimizden 10 
saat sonra Vaşingtona yaklaştık. Yol-
Öa gene Nevyork gibi hareketli bir 
Amerikan şehrinin içinden geçmiş
tik, Filâdelfia... Otobüsle buramn 
İçinden geçerken tSEiddelerln kalaba-
hğına, sinemaların çokluğuna hay-
î̂ et etmiştim. Vaşingtona yaklaşır
ken de gene böyle bir manzara ümit 
ediyordum. Göı-eceğim bu üçüncü 
büyük Amerikan şehrinde gözlerim 
semalarda boş yere «Gratsiyel» de
nilen yüksek binalan aradı. Tek bir 
Gratsiyel yok. 

Parklar şehri 
^ Vaşington bizim başımızm içinde
ki şehir tarifine lüç uymıyan bir 
yer... Sultanahmed parkım alınız, 
bunu üç, dört kere büyütünüz. Bu 
parkm içine biıüerce sbıcap ve gür 
Ŝ ercin koyımuz... Parkm tam orta
sına tunçtan bir heykel dikiniz. Va-
Çingtonda her büyük sokağm bar 
^ d a işte böyle bir park var... Evet 
t̂ er sokağın başmda... Zaten şehir 
•^^başına muazzam bir park ha
inde... Vaşingtonda, büjrük cadde
ler müstesna, yanyana ev görmek 
l>ek nasip olmaz. Evlerin hepsi bah
çelerin, parklann içindedir. Hattâ 
^ a tuhafım anlattılar. Belediye 
Dütün satılık boş arsaları birer park 
haline sokmuş... Buralara sıralar 
^ynıuş.. heykeller dikmiş... Fakat 
^ e r siz isterseniz bu umumî park-
*9-Jin ta ortasmda parasını verip 
^ a alabilirsiniz ve evinizi de kura-
o^lirsinit. 

Belki dünyanın hiç bir tarafında 
Vaşingtondaki kadar bol Mraz ağaa 
y^^tur. Milyonlarca kiraz ağacı... 

Vaşingtonuıii tayyareden gorilaflşa 

Hadsiz hesapsız park... Bir ucundan 
•*̂ *̂ tığınız zaman öteki ucundaki in-
«^nlar küçücük görünen muazzam 
"Stvuzlar. 

Oürültü mücadelesi 
Vaşington, Nevyorkun tamamüe 

aksi bir yer... Amma her cihetten... 
Orada suni güzelliklere, yüzlerce katlı 
gratsiyellere ehemmiyet verllnü}... 
Burada tek bir gratsiyel yok... Dar 
ha ziyade parklara, havuzlara, tabii 
güzelliğe ehemmiyet verilmiş... Nev-
yoark bdki dünyamn en gürültülü 
şâürlerinden büidir. Halbuki insan 
Nevyorktan Vaşingtona gelince nar 
sü olur bUir misiniz?.. Hani sesli, 
gürültülü, şarkılı bir filün seyreder
ken birdenbire sinema makinesinde 
bir ânza olur, filimin sesi kesilir. 
Ejahramanlar büyük bir sessizlik 
içinde yalnız birbirlerlle işaretleşlr-
1er. îşte Nevyorkun müthiş gürül
tüsünden sonra Vaşingtonun hayret 
verici sessizliği içinde ben de gör
düğüm sesli, gürültülü, şarkıh fili
min birdenbire sesinin kesildiğini 
sandım. Bizim Karaköy, Galatasa
ray, Beyoğlu caddesi. Taksim, Va-
şingtonım en kalabalık caddelerin
den çok daha gürültülüdür. Zaten 
şehirde gürültüye karşı sonsuz, titiz 
bir mücadele açılmış... Bunun se
bebini bir Amerikalıdan sordum: 

— Eh., dedi, burası çahşma şeh
ridir. 

Gürültüye karşı o kadar şiddetli 
harp açılmış ki sokaklarda otobüs 
şeklinde, yalmz elektrikle işliyen las
tikli tı-amvaylar büe hiç gürültü et
meden geçiyor. 

Akşam olunca erkenden dükkân
lar kapanıyor. Caddelere sinirleri bo
zucu çok ışık konmamış., sajrısız 
parklann arasından geçen geniş as
falt caddeler Nevyork gibi ışığa gö
mülmemiş... Bilâkis geceleri bunlar 
tath bir loşluk içinde uzanıyor. Yal
nız hadsiz, hesapsız havuzlarm bü
tün suJan renkli ve ışıkU akıyor. 
Saat dokuzdan sonra şehirde yalnız 
asfalt üzerinde koşan otomobUlerin 
lâstiklerinin hışırtısından başka bir 
şey işitilmiyor. 

Kadınlarda spor meraki 
Vaşingtonun Nevyorkla tabanta-

bana zıd olan bir çok hususiyetleri 
var... Başta kadınlar... Nevyork kar 
dmlan ekseriya süse, makiyaja, tu
valete, suni g^elliklere daha ziyade 
rağbet ediyorlar. Buradaki kadm-
1ar ise az boyalı... Nevyorkta, Füftr 
delfiada olduğu gibi ellerinde sigara 
ile gezmiyorlar. Bütün Vaşingtonda 
sokakta sigara içen bir kadına ra»-
lamadım. 

Burada hemen bütün kadınlar 
kendilerini spora vermişler... Bir sa
bah Vaşingtonun meşhur tPotomac» 
parkına erkenden giderseniz göre
ceğiniz manzara hakikaten sizi şa
şırtır... Yüzlerce kız mayolar giy
mişler ve grup grup aynlmışlar.. ön
lerine Nişangâhlar dlzilnüş... Ok atr 
ma talimi yapıyorlar... önleıind* 

hocaları, ellerinde yaylan, nişan alıp, 
nişan alıp hedeflere ok atıyorlar. Bi
raz Ueride yalmz genç kızlardan •» 
kadınlardan mürekkep iki futbol ta-
kum maç yapıyor. Daha ötede bü
yük havuzun yanında sıra sıra uza
nan asfalt yollarda kadınlar teker
lekli patenlerle dolaşıyorlar. İhti
yar kadınlar bile patinaj öğrenmeğe 
çalışıyorlar. Zaten bu parkta ka-
dınlann yürüdüğünü görmedim. Ya 
patinajla yammzdan yıldırım gibi 
geçiyorlar, yahut bisikletle... 

Hele bisiklet ömür... Meselâ aüe-
1er görüyorsunuz. En arkada baba 
büyük bir bisiklete binmiş, önünde 
genç anne şık bir kadın bisikleti 
üzerinde., onun önünde en büyük 
çocuk, sonra ortanca... En önde gar 
yet küçük bir bisikleti hayret ve
recek derecede iyi kullanan ailenin 
en küçük çocuğu... Dizi dizi gidiyor
lar. Böyle maaile bisikletle gezmek 
burada moda... 

Kadınlarm burada yapmadıklan 
spor yok... Parkın daha aşağısında, 
Abraham Lincoln âbidesinin arka-
smda kadınlar at yanştınyorlar. 
Mevsimin serin olmasına rağmen 
parkm önünden geçen Potomac neh
ri kürek yansı yapan genç kızlarla 
dolu... 

Nevyorkta ne kadar eğlenceye, 
sunî güzelliğe, boyaya ehemmiyet ve
riliyorsa burada da o kadar t a l^ 
güzelliğe, spora ehemmiyet veriliyor. 

Nevyork gayet şık, boyah bir dans 
kızma benzerse, Vsışington bunım 
yanmda boyasız, tabiî güzellikte, 
sporcu bir genç kıza benziyor. 

B. Roosevelt bahriye 
nezaretine gidiyor 

Sabahleyin erkenden Vaşingtonun 
bazı yerlerini görmek için evden çı
kıyordum. Geldiğimin ikinci sabahı 
idi, gene böyle biraz erken çıkmış
tım. Reisicumhura mahsus meşhıu: 
Beyazevin önünden geçiyordum. 
((Beyazevin» Hariciye Nezaretine ve 
Bahriye nezaretine gayet yakmdır. 

Baktım. Beyazevin kapısı birden
bire açıldı. Sevimli bir zat hızla 
Bahriye Nezaretine doğru yürüın^e 
başladı. Tabiî derhal tamdım... Mister 
Roosevelt... 

Bahriye Nezareti Ue Beyazev ay
ni park içinde bulunduğu için mister 
Roosevelt ekseriya bu yolu 3rürüyerek 
geçiyordu. 

O uzaklaşırken Vaşingt<3nun ne
zaketi ile meşhur polislerinden biri
ne sordum: 

— Mister Roosevelt, Bahriye Nezare
tine girdi değü mi? 

—^Evet... Ekseriya orada çalışır... 
dedi.. 

Aklıma mister Rooseveltln bir za
manlar Bahriye Nazm olduğu gddi.. 

Hikmet Feridun Es 

Bahçenin zemini dümdüzdü, yegllr 
İlk namma hiç bir şey yoktu. Sol ta
raftaki duvarm (Ubinde kerpiçten yar 
pılı ve dökülmeğe meyyal bir sıra var
dı. Görülen İki duvar köşesine çOrçOp 
yığılmıştL Herhalde bu bahçe pek aa 
kullamUyordu. Çünkü her tarafı tozlu 
ve güneşten kurumuş çamur parçala-
rile örtülü idi. Kaşgann ve bütün 
Ttlrkistamn az ayak basüan yerleri 
hep böyle kuru çamur parçalarile ör
tülüdür. 

Güldost lineere deliğinden bahçeyi 
göz muayenesinden geçirirken korido
ra nazır olan yanmdaki kapımn açü-
dığmı duydu. Ondan sonra bahçede 
ayak sesleri işitildi. İkinci bir kapı 
daha açıldı ve kapandı. Bir kaç sani
ye sonra bahçede bir adam göründü. 
Bu adam topallıyarak karşıM sıraya 
dogtu yürüdü. Arkasmdaki elbise Av
rupalı elbisesiydi. Oldukça yıpranmış 
olmakla beraber temiz ve ütülü idi. 
Boynunda temiz bir yumuşak jraka ve 
kravat vardı, gömleğinin dışanjra fır
lamış olan koUuklannda altm ve ya-
hud altm yaldızlı kol düğmeleri panl-
dıyordu. 

Adanun arkası Güldosta dönük ol
duğundan yüzü görülmüyordu. Başın
da geniş kenarh bir hasır şapka var
dı. Adam, gidip sıraya oturunca ş^)-
kasmı çıkardı. 

Oturduğu zaman yüzü Güldosta 
döndüğtlnden kıs karşısmdakinin 
azimli bir çehreye malik olduğunu 
gördü. Adîunm alm açık, itina ile ifz-
çah saçlan açık kestane renginde İdL 
Açık mavi gözleri sıkmtüı bakışla bah
çeye doğru dikili duruyordu. İnce du-
dfiüdarı, kısa koyu renkli bıdığı ve bi
çimli bumu yüzüne bir sevimi ilik ve
riyordu. Yüzünün heyeti umumiyesl 
adamm büyük bir azim ve irade sahi
bi olduğıma delâlet ediyordu. Yaban
cı adam sıraya oturduktan sonra ce
binden bir gümi*ş tabaka çıkardı, si
garasını yaktı, ağzmdan çıkan du
manları sabahm sakin, sıcak havası
na yavaş yavaş üfledi. 

Bu aralık kapısımn önünde hasü 
olan bir gürültü üzerine Güldost he
men penceredeki yağU kâğldı eski va
ziyetine getirerek oradan çekildi. O 
esnada kapı açıldı ve polis hademesi 
içeriye girdi. Bakır bir tepsi üzerinde 
kahvaltı getirdi. Çay, yumurta, soğuk 
tavuk eti, ekmek ve yemişten ibaret 
olan kahv«Uti3n küçük masanın üzeri
ne koydu. 

Güldost yıkanmak için su istedi. 
Hademe dışarıjra çıkmağa hazırlanır
ken kız ona sordu: 

— Pencerenin arkasındaki bahçe
de bir adamın yürüdüğünü duydum. 
0 adam da Taotaym misafirlerinden 
mi? 

Çinli cevab verdi: 
— Evet, hem de yüksek bir misafir. 

Çoktanberi burada oturuyor. 
— O halde benim de bahçeye çık

mama müsaade edilecek mi? Edile
cekse kahvaltı ettikten sonra kapımı 
aç da bahçeye çıkayım. Mütemadiyen 
odada oturmak âdetim değildir. 

— Bahçeye çıkmamama emredil-
mediği için her zaman çıkabilirsiniz. 
Kc^ıyı vurduğunuz zaman ben aça
rım. Nasıl, kahvaltıyı beğendiniz mi? 
Uşağınız tarafmdan gönderildi. Diğer 
yemekleri de lokantadan tedarik ede
rek yoUıyacaktır. Uşağınız hangi ye
mekleri istediğinizi soruyor. 

— Ne istediğinü o bilir. Hususî bir 
şey istersem sana söylerim, sen de 
ona bildirirsin. Kahvaltıdan sonra se
ni nasıl çağırabilirim? 

— Elinizi elinize vurmanız kâfidir. 
Ben bunu yandaki odadan işitir ve 
koşarak gelirim. 

Bımun üzerine Güldost elUe işaret 
ederek hademeye artık dışan çıkabile
ceğini büdirdi. 

Güldost jnkanırken ve sonra kah
valtı ederken kendisUe beraber mev
kuf olan AvrupaUmn kim olabileceği
ni düşünmekten hali kalmadı, tkisl 
de ayni ahval ve şerait içinde mevkuf 
bulunuyorlardı. Hademe tarafmdan 
anlatüdığı veçhile o adam uzun za-
mandanberi tevkifhanede idi. Demek 
ki Güldost da haftalarca, aylarca bu
rada beklemeğe mahkûm olabilirdi I 

1 Fakat Güldost, Hacı Mehmed Isaya 

Çin Tüıidstanındaki meddahlardan btzl 

güveniyor ve kendisini kaçırmak için 
onun bir çare bulacağım ümld ediyor
du. 

Bu aralık Güldostım aklına birden
bire İngiliz casusu geldL Kulcada iken 
tevkff olunduğunu ve Kaşkarda mev
kuf tutulduğımu işittiği İngUiz casu
su sakm bu adam olmasm, diye dü
şündü. İngilizin Çinliler tarafmdan 
tevkif edildiğini Kırgız nöbetçUer hu-
dudda haber alarak Sovyet teşkilâtına 
bildirmişlerdi. Güldost da bu meseleyi 
tahkika memur edilmişti. 

Fakat, nasıl oluyordu da bu İngiliz 
casusu aylardanberi mevkuf tutulu
yordu; Orta Asyada müthiş bir faall-
jret gösteren, her tarafta casuslan bu
lunan İngiliz teşküâtı bu tevkiften 
haberdar olamamış mıydı? Yoksa o 
mevkut İngiliz değU miydi ve yahut 
İngilizlerde casus mu değildi? 

Güldost bunlan düşünerek merak 
içinde tekrar pencereye gitti ve ayıü 
vaziyette dışarısmı tarassud etmeğe 
başladı. Bir saat evvel karşıki sıraya 
oturmuş olan adam hâlâ ajnıi yerde 
duru3rar ve sigara içiyordu. Elleri ce
binde, bacağı bacağı üstüne atılı, göz
leri boşluğa müteveccih, öylece otu
ruyordu. 

Güldost onu bu sefer daha iyi tet
kik etti. Fakat tavrmdaki sükûnet ve 
yüzündeki durgunluk o kadar masu
miyet ifade ediyordu ki onun İngiliz 
casusu olabilmesi hususımda Güldost-
da yeniden tereddüd hasü oldu. O ada-
ımn yüzüne bakıldığı zaman onda de
rin matem izleri görülüyordu, sanki 
o jmkandan aşağı hep nevmldi, hep 
inkisarı hayal idi. Bununla beraber, 
kendisinde hayatin geçici uygunsus-
luklanna ehemmiyet vermiyen mtis-
tehzi bir tevekkül hali de vardı. Bu 
adam herhalde kumsız, hissiyatım bel
li etmemeyi baştan aşağıya kadar tar 
Um etmiş bir casus değüdl. 

Güldost bu adamla konuşmağa ka
rar verdi. Onun için yandaki odaya 
girerek ellerini çupmak suretlle ha-
demejri çağırdı. Biraz sonra hademe 
geldi Güldostun başı bermutad Rus 
kasketile örtülü idi. Bir taraftan siga
rasını j^kariten diğ̂ er taraftan hade
meye: 

— Kapıyı aç da bahçeye çıkıp bira» 
hava alayım! dedi. 

Çinli itiraz etmeden bu emri yerin» 
getirdi. Güldost koridora çıkarak av
luya doğru baktığı zaman oradaki 
kerevetlerin üzerinde hâlâ polislerin 
yatmakta olduğunu gördü. Demek ki 
o taraftan kaçmak imkâm yoktu. Bu 
aralık önden giden hademe bahçe ka
pısımn demiriıü iterek kapıyı açb. 

Güldost kapının bir iki ayak merdi
veninden aşağıya inince karşıda otu
ran adamı güya ilk defa görüyormuş 
gibi hayret ederek o tarafa bakti T» 
olduğu yerde durdu. Ondan sonra ona 
doğru }rürüdü. Adam hiç yerinden kı
mıldamadan hayretle Güldosta bakı
yordu. Kız gidip sırarun öbür ucuna 
oturdu. Yanındaki adanun Avrupalı 
kıyafetine bakarak ingiUzce: 

— Bugün hava çc* gûıel, sıcak d»-
ğU! dedi. 

Yabancı adam mavi gözlerile mtt»-
tehEiyane bir nazar fırlattıktan sonrat 

(Arkan var) 
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Otobüs meselesi 

Avni Bayerin açtığı 
davaya dün başlandı 

(Baş tarafı birinci sahifede) 
____ Davacı Avni Balerin vekili avukat 
Nuri mahkemeye gelmişti. Ahmed 
Emin Yalmanla Sabri Salimin hüvi
yetleri tesbit edildikten sonra Müd
deiumumiliğin 23/12/937. tarihli id
dianamesi okımdu. İddianamede Tan 
gazetesinin 14, 17, 18 Birinci kânun 
tarihli nüshalârmda intişar eden 
muhtelif yazüarda âdiyen ve med
de tayini suretile haliaret edildiği 
kaydile matbuat kanunımun 27 nci 
maddesi delâletile Türk ceza kanu
nunun 480 ve 481 inci maddelerine 
göre cezalandırılmaları isteniliyordu. 

Bundan sonra Avni Bayerin ver
diği 20 Birinci kânun 937 ve 15 İkin
ci kânun 938 tarihli daA arzuhalleri 
okundu. Avni Bayer bu arzuhallerin
de Tan gazetesinde yapılan neşriyat
la kendisine haka^-et edildiğini ileri 
sürerek Ahmed Emin Yalmanla Sab
ri Salimin Türk ceza kanununun 480 
ve 481 inci maddelerine göre ceza-
landınlmalarmı ve on bin lira taz-
mintam hüküm altına alınmasını is
tiyordu. 

Ahmed Emin Yalmanın 
izahı 

Arzuhaller de okunduktan sonra 
Ahmed Emin Yalman kalktı ve şun
ları söyledi: 

— Davacı Avni Bayer, umumî 
menfaat kasdile bir takım yolsuzluk
lar etrafında yaptığım neşriyatı dur
durmak ve haysiyetime halk naza
rında leke sürmak maksadile tertib 
edilen bir tezvire alet olmuştur. Bu 
hareketinden dolayı kendisi aleyhine 
dava açtım. Dosyası da mahkemeni
ze gelmiştir. 

Bütün neşriyatımızdan maksad, 
gerek şahsıma, gerek yüze yakın 
adam çalıştıran bir müessese olan 
gazeteme karşı Lertib edilen tezvirin 
mahiyetini ortaya koymaktır. 

Reis sordu: 
— Bu adam size ne yaptı? 
— Ben neşriyata başlayınca Mu-

hiddin Üstündağ bir muharririmize 
«Ahmed Emine sor, bu yazıyı yaz
mak üzere kaç para almıştır?» demiş
ti. Biz de buna karşı bir yazı yazarak 
kendisinden hesap sorduk. O yazımız 
çıkınca Recai Nüzhet adında biri 
ortaya çıkmış, Avni Bayeri kendisine 
alet etmiş, hiç tanımadığım Avni 
Bayer de bir benim şahsıma, bir de 
en büyük mülkiye memuru olan va
liye protesto göndermiştir. Bu pro
testolarda: «Bu parayı sana veren 
benim. Bana otobüs ruhsatiyesi al, 
diye verdim. Sen ruhsatiyeyi alma
dın. Sonra da belediye aleyhinde ya
zı yazrak işi halledeceğini söyledin. 
Fakat bunu da yapmadın. Paramı 
iade etmezsen hakkında takibatta bu
lunacağım.» diyordu. 

En büyük mülkiye memuru bu 
protestoyu gazetelere verdi. Müddei

umumîlik de benim hakkımda dolandı
rıcılık suçundan takibata girişti. Bu 
protestonun bir tezvir işi olduğuna 
dair bir çok şahidlerim olduğu gibi 
kendisinin itirafları da, başkalarına 
âlet olarak bu işi yaptığını meydana 
çıkarmıştır. Bazı kimselere bu para
yı matbaaya gelerek bana verdiğini, 
bazı kimselere de benim, kendi mu
ayenehanesine giderek parayı aldı
ğımı söylemiş. Halbuki onun söyledi
ği tarihlerde ben Ankarada bulunu
yordum. 

Ben bu neşriyatı, protesto çekile
rek gazeteciler Halk Partisi binasına 
çağınlıp protesto etrafında malûmat 
verildikten sonra yaptım. O gün, bi
zim arkadaşımız da Partiye gitmek 
istemiş fakat kendisine, gelmesine 
lüzum olmadığı bildirilmiştir. 

Yüzer lirahk banknotlar 
Protesto etrafında Müddeiumumî

likçe yapüan tahkikat neticesinde 
isnad olunan suçtan dolayı benim 
hakkımda ademi takib karan veril
miştir: Ben de Avni Bayer aleyhine 
cürüm tasnii ve hakaret suçlarından 
dava açtım. Müddeiumumîlik işte bir 
cürüm tasnii mahiyeti görmediği 
İçin sadece Avni Bayer aleyhinde ha
karet davası açtı ve bunun 3 Şubat 
tarihinde mahkemenizde görülmesi 
kararlaştırıldı. Avni Bayer ifadesin
de, bana verdiği paralar arasında üç 

tane de yüz liralık banknot bulundu
ğunu söylemiş. Halbuki^ yüz lirahk 
banknotlar senelerdenberi tedavül
den kalkmıştır. İddiasının asılsızlığı 
bununla da sabittir. 

Neşriyat müdürü Sabri Salim de 
ayni müdafaaya iştirak ettiğini söy
ledi. Bundan sonra gazetedeki maka
leler okundu. Ahmed Emin Yalman, 
imzasız olan bu makaleleri kendisi
nin yazdığını söyledi. 

Bunun üzerine söz alan davacı 
Avni Bayerin vekili avukat B. Nuri 
şunlan söyledi: 

— Bir protesto almışlar. Buna 
karşı kanunî muamelelere tevessül 
etmeleri lâzım gelirken umumî neza-
hete mugayir şekilde ve şiddetli bir 
lisanla aleyhimize neşriyat yapmak
tan maksadlan ne imiş? Bu şekilde 
hareket etmeselermiş acaba menfa
ati umumiye namına yaptıklan neş
riyat ne suretle durdurulacakmış? 

Avukat bilmiyor 
Reis sordu: 
— Siz protesto çektiniz mi? Ah

med Emin Yalman sizden bu bin li
rayı aldı mı? 

—» Müekkilim, otobüs ruhsatiyesi 
aldırmak üzere Ahmed Emin Yalma
na bin lira verdiğini ısrarla iddia 
ediyor. Hattâ bu paranın anasma 
aid bir para olduğunu söylüyor. Ruh
satiyeyi aldıktan sonra da hususi 
otomobil satın alacakmış. Ben daha 
fazla birşey bilmiyorum. Sözlerim, 
müekküimin iddialanndan İbarettir. 
Ahmed Emin Yalmanın bu bin lirayı 
alıp almadığmı bilemem. Biz bu hu
susta hukuk mahkemesinde de dava 
açtık. Ahmed Emin Yalmamn bu pa
rayı nered aldığını da bilmiyorum. 

«Asıl davacı biziz» 
Maznunların vekili B. Nazmi Nuri 

dedi ki: 
— Neşriyatımız haksız bir fiüin 

meşru mukabelesidir. Bu da, âmme 
şahidlerinin şahadetlerile sabit ol
muştur. Açılan davamız da mah
kemenize gelmiştir. Asıl davacı bi
ziz. Onlardan daha evvel dava açtık. 
Fakat bizim davamız, şahid dinle
mek mecburiyeti olduğu için gecik
miştir, mevzuubahs protestonun ash 
bizde, sureti dava dosyası arasında 
mevcuddur. 

Mahkemenin karan 
Mahkeme, iddia makanunm isteği 

veçhile Ahmed Emin Yalman tara
fından Avni Bayer aleyhine açıldığı 
söylenen ve iddianame ile mahkeme
ye tevdi edildiği anlaşılan davanın 
mahiyeti ile taraflannm kimlerden 
ibaret bulunduğımun ve neticesinin 
mahkeme kaleminden sorulmasına, 
Avni Bayerin protestosu üzerine 
Müddiumumîlik tarafından Ahmed 
Emin Yalman aleyhine dolandıncı-
lık suçundan dolayı yapılan tahki
kat neticesinin sorulmasma ve iddia 
edildiği gibi ademi takip karan veril
mişse tasdikli bir suretinin maJıke-
meye gönderilmesi için Müddeiumu
mîliğe müzekkere yazılmasma karar 
vererek muhakemeyi Şubatm üçün
cü Perşembe günü saat 16 ya bıraktı. 

B. Sabur Saminin davası 
Bundan sonra, yine otobüs müna

kaşası etrafında yapılan neşriyatla 
kendisine hakaret edildiği iddiasile 
B. Sabur Sami tarafından B. Ahmed 
Emin Yalman ve Sabri Salim aleyh
lerine açılan ikinci hakaret davasına 
başlandı. 

Bu davada B. Sabur Saminin di
ğer vekili avukat B. Necati mahke
meye gelmişti. 

Müddeiumumîliğin iddianamesinde 
Tan gazetesinin muhtelif tarihli nü»-
halannda çıkan yazılarla B. Sabur 
Samiye bazı yerlerde açık ve bazı 
yerlerde imaen hakaret edildiği ileri 
sürülerek matbuat kanvmunun 27 nd 
maddesi delâletUe ceza kanunımun 
480 ve 481 inci maddelerine göre 
suçluların cezalandınlmalan isteni
liyordu. 

B. Sabur Saminin şahsî dava ar
zuhalinde de, Ahmed Emin Yalman 
aleyhine hakaret davası açtığı ve 
kendisine tebligat yapıldığı halde 
yine neşriyata devamla madde tayi
ni suretile kendisine hakaret edildiği 
iddia olunuyor ve B. Ahmed Emin 

Sovyet Rusya harp gemileri 
inşasına hazırlanıyor 

Fakat hazırlıkların iki üç seneden 
evvel bitmiyeceği tahmin ediliyor 

Japonyanm 46 bin ton hacminde 
büyük harp gemileri inşa edeceğini 
bir iki hafta evvel bu sütunlarda 3raza-
lıdanberi dünyanm deniz teslihatmda 
müthiş İnkılâplar olduğunu haber 
veren bir çok havadisler işitildi. Ev
velâ, Japonyanm deniz teslihatmdaki 
tahdidata riayet etmediğini gören 
Birleşik Amerikanın da bilmukabele 
43 bin tonluk harp gemileri inşa et
meğe karar verdiği bildirildi. Amerika 
Cumhur reisi Ruzvelt'in deniz tes-
lihatını yüzde yirmi nisbetinde art
tırmak için yeni tahsisat istiyeceğl 
söylendi. Gelecek üç ser zarfmdai 
Amerikan donanmasmın yeni vazi
yete hâkim olmak için ne lazımsa ya
pacağı haber verildi. 

Sonra, Rusyanm da bu vaziyet kar-
şısmda boş durmıyacaği anlaşüdı. 
Uzak Şarkta Vladivastok limanınm 
tahkim edileceği ve oraya bir sürö 
tahtelbahir gönderileceği veyahut 
burada inşa olunacağı atılaşıldı. Fa
kat, küçük harp gemilerinin kifayet
sizliğini anlıyan Rusya, büyük harp 
gemilerine de sahip olmak için ted
birler almağa başladı. 

Kendi tezgâhlannda lâzımgelen te
sisata malik olmadığı için, büyük 
harp gemileri satın almak üzere 
Amerikaya başvurdu. Bu müzakereler 
bir sene devam ettikten sonra nihayet 
Amerikanın red cevabı vermesi üzerine 
akim kaldı. Rusya, Amerikadan harp 
gemisi almak şöyle dursun, deniz 
topları, çelik lâvhaları ve büyük harp 
gemilerini inşaya mahsus diğer mal
zeme alcsamını bile satm alamadı. 

Harp gemilerini hariçten tedarik 
edemiyeceğini anlıyah Rusya, mem
leket dahilinde inşaata girişmek için 
lâzımgelen tedbirleri almağa karar 
verdi. Bu tedbirler muazzam makine
ler mubayaası ve bunlann yerlerine 
vaz'ı gibi pek büjrük işlerden ibaret
tir ki ancak iki, üç, hattâ dört senede 
ikmal olunabilir. 

İlk iş olmak üzere geçen gün Sov
yet hükümeti îngüterede Şefild şeh
rinde bir İngiliz konsorsyomile bir 
mukavele akdetti. Bu mukavele mu
cibince İngiliz grupu Sovyetlere zırh-
lüara mahsus çelik lâvha imâli için 
15 bin ton kabiliyetinde 1 milyon 500 
bin dolar kıymetinde bir pres imâl ve 
teslim edecektir. Ayni zamanda Rus
ya Amerikadan da 10 bin tonluk pres
ler mubayaa etmek için teşebbüse gi
rişti. 

Rusyanın Amerikadaki bu teşeb
büslerini yakından takib eden mü-
tehassıslann vardığı neticeye bakıla
cak olursa, Moskova hükümeti Ame-
rikada inşa edilmiş bütün ha;rp ge-

Sovyetlerin bfiyfik gemilerinden Marat zırhlısı 

misi veyahut harp gemisi aksamı sa
tm almak ümidini arük tamamile 
kaybetmiştir. Çünkü yaptığı makine 
ve tesisat mübayaalarma nazaran 
Sovyetler kendi tezgâhlannda 85 bin 
tonluk harp gemileri inşa ve bunları 
16 pusluk toplarla teçhiz etmek niye
tindedirler. Fakat, ayni mütehassıs
lar bu hazırlıklarm üç seneden evvel 
ikmal edilemiyeceğini söylüyorlar. O 
halde Rusya ancak üç sene sonra bü
yük harp gemisi inşasma başlamağa 
muktedir olabilecektir. 

Rusyanm bahrî inşaat sanayü umu
mî harptenberi her nekadat çok te
rakki etmişse de, son zamanlarda ol
dukça ihmal edildiğinden diğer dev
letlerin sanayiinden geride kalmıştır. 
Çarlık Rusyası devrinde Rusya kendi 
tezgâhlannda harp gemileri inşa ede
biliyordu. Fakat bunlar ne inşa tarzı, 
ne de zırhlı lâvhalarm dayanıklığı ve 
kabiliyeti itibarile büyük deniz dev
letlerinin harp gemileri ayarında ola;-
biliyordu. Halbuki yeni Rusya kuru-
lalıdanberi yalnız küçük gemiler in
şa edildi. Bunlar arasmda birinci 
mevkii tahtelba:hirler işgal etmekte
dir. Rusyanm bugün yüz, hattâ yüz 
elli tahtelbahiri olduğu ve bu itibarla 
dünyanın en büyük tahtelbahir filo
suna malik bulunduğu söylenmekte
dir. Bunlardan başka; Rusya yalnız 
fUotUla klavuzlan ve hafif kruvazör
ler inşa etmiştir deniliyor. 

Bugün Rusya, garibdir ki, İtalyan 
mütehassıslarmm yai:dımile bir ta
raftan Konstadt limanındaki tersa
nesinde filotilla klâvuzlarile hafif 
kruvazörler inşa ederken Karadeniz-
deki Nikolayef limanım, ve Uzak Şark
taki limanlarını bahrî inşaat merkez
leri haline sokmaktadır. Yalnız, hafif 
kruvazör ve klavuz gemisi inşa et

i l 1111111111 m 1111111111 m 1111 m 1111111111111111111111111 m n 1111111 

Yalmanla B. Sabri Salimin tecziyele
ri ayrıca beş bin lira tazminatın hü
küm altına alınması istenüiyordu. 

B. Ahmed Emin Yalman bu neşri
yatı, İstanbul belediyesinde vukubu-
lan ve hükümet tarafından tahkik 
edilmekte olan bazı yolsuzluklan or
taya koymak maksadUe yaptığım 
söyliyerek Belediye işlerinde yapılan 
istisnaî muamelelerde B. Sabur Sa
minin, her güçlüğü kolay bir hale 
getii'en bir adam rolünü oynadığım, 
Ermeni mezarhğı, hamal tayini, oto
büs ruhsatiyesi içleılnde B. Sabur 
Saminin, herkes için müsavi surette 
işlemesi lâzım gelen Belediye maka-
nizmasım kendi müşterüeri lehine 
olarak işletmeye vasıta ve sebeb oldu
ğunu ve bu işlerle kendisi büyük 
menfaatler temin etitğini uzun uzun 
izah etti ve dedi İd: 

— Gadre uğnyan bazı vatandaŞ-
larm şikâyetleri üzerine ben de 
neşriyata başladım. Neşriyatımız yap
tığımız tahkikata istinad eder. Hükü
met de tahkikat yapıyor. Biz bu işte 

Sabur Saminin şahsına hakaret kas-
dmda bulunmadık, sadece, âmme 
menfaatlerine aykırı yolsuzlukları 
meydana koyarken bir şahsın ismin
den bahsetmek mecburiyetinde kal
dığımız için daima teessür gösterdik. 

B. Sabri Salim de bu müdafaaya 
iştirak ettiğini bildirdi. Davacı vekili 
davasım izah eden izahnamesini ya
zılı olarak mahkemeye verdikten 
sonra: 

— Müekkilimin devlet dairlerine 
kabul edilmemesi hakkında bir ta
mim bulunduğımu yazüarı arasmda 
yazmıştır. Buna ne diyor? dedi Ah
med Emin Yalman: 

— Dosyalarım yanunda olmadığı 
için bu hususta şimdi cevap vermeme 
imkân yoKtur. Bunlan da sonra izah 
edeceğim, cevabmı verdi. 

Muhakeme, iddia makanunm ve ild 
taraflaıın istekleri veçhile bu dava
nın evvelce açılan ve rüyetine başla
nan dava ile birleştirilmesine karar 
vererek muhakemeyi 1 Şubat Salı 
gününe bıraktı. 

mekle son zamaiüarda deniz ihtiyaç-
lanmn tatmin edilemediğini Rusya 
anlıyor. Bu küçük gemilerin büyük 
gemilerdeki ağır teslihat ile korun
masını da icab ediyor. Büyük harp 
gemilerini inşa edebilmek için ise çe
lik lâvha imâlinin 6 pus kalmlıktan 
18 pus kalınlığa, toplarm çapmm da 
on 11 pustan 16 pusa çıkaı-ılması lâ-
zımgeliyor. 

Fakat bu işleri becermek yalnıa 
makineye mütevakkıf değ'lldir. Ayni 
zamanda büyük bir tecrübe ve ihtisas 
da lâzımdır. Onun için Amerikada 
evvelâ harp gemisi mubayaası mü
zakerelerine girişen ve sonra da ma
kine satın almağa çalışan Caı-p it
halât ve ihracat şirketi şimdi Ame
rika deniz inşaat sanayini bir Ru3 
komisyonuna tedkik ettirmektedir. 
Çarp denilen zat B. Holotof'un kayın
biraderidir. Komisyonun yaptığı ted-
kikat Amerikan istihsal metodl arım. 
Amerikan deniz, inşaatmı ve deniz in
şaat makinelerini öğrenmeğe inhisar 
etmektedir. Tabiî bu tedkikat muay
yen sanayi merkezinde ve Amerikan 
hükümetinin müsaadesi alınarak ya
pılabilmektedir. Komisyon azası ai'a-
da sırada mütekaid Amerikan denia 
ve kara zabitlerine de müracaat ede
rek bunlai'dan ba'zı şeyler öğrenmeğe 
çlışıyorlar. < 

Rus komisyonu bundan başka Ame
rikan donanmasmm en eski harp ge
misi olan Nev - York'un içini de gez
miştir. Fakat geminin yalnız üst gü
vertelerini görmesine müsaade olun
muştur. Bir de Rusyanın Vaşington 
sefareti deniz ataşesi veyahut mua
vini geçenlerde Amerikamn yeni 10 
bin tonluk kruvazörlerinden Phila-
dephia'yı gezmiştir. Fakat ataşeye de 
geminin bir çok aksamı gösterilme* 
mistir. Bu ziyaretlerden bahseden 
Amerikan gazeteleri Rusyamn Ame
rikan makine ve çelik lâvha mübar 
yaasmdan ziyade Amerikada nasıl 
harp gemisi inşa edildiğini öğrenme
ğe çalıştığını yazıyorlar. 

Bununla beraber Çarp şirketinin-
bir Amerikan bankasında mühim bi» 
yekûn teşkil eden mübayaat paralan 
va"rdır. Bu paralai'm harp gemisi ak
samı ve top siparişlerine sarfedilece» 
ği zannolunmaktadır. Bu maksadla 
Çarp şirketi Amerikada İM mühimi 
çelik ve top imalâthanesile müzake
relerde bulunmuştur. Bunun üzerine) 
Amerikadan Rusyaya; 5,275,100 do
larlık çelik lâvha ve top gönderileceği 
şayi olmuştur. Fakat sonradan ne 
Bethelehem çelik şirketinin, ne de 
Midvale şirketinin Rusyaya çelik lâv
ha; ve büyük deniz topları teslim et
mek için Çarp şirketile hiç bir muka
vele akdetmediği bildirilmiştir. Bu 
haberlerden Rusyanm Amerikadan 
çelik lâvha ve top mubayaasına mu
vaffak olamıyacağı neticesi çıkarılı
yor. A. C. D. 
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Bir insanın gözlerine bakıp 
ruhunu okumak kabil midir? 

Fizyonomimûtehassısları''evety,diyor 
çünkü göz ruhun penceresi imiş 

Gözler şekilleri, çehredeki mevkileri ve renklerile 
ruhumuzun bütün gizli taraflarını ifşa ediyorlarmış 

Flayonomiyo inananlar bir insanın 
çehredndaı, yüjsündeki çizgilerden vo 
burada bulunan uıuvlarm ?elril vs 
renlderinden o insnmn ne ahlâkta, ne 
•edyede olduğunu anlamak kabil ol
duğunu söylerler. Fizyonomi ile meş
gul olanlann sayısı da az değildir. 
Hattâ b\mlar fizyonominin zannedil-
(Hği güd uydurma bir şey değil, ciddi 
bir Hlm (dduğunu iddia edecek kadar. 
İleri gitmişlerdir. 

Son günlerde elime geçen bir fizyo
nomi kltabmdan -M ihtimamla yazıl' 
mış oldukça büyük bir cild teşkil edi
yor. Sadece gözlere tahsis edilmiş bir 
t>abm muhttvlyatmı hülâseten size da 
haber vermeği münasip buldum. Zi
ra biliyorum M, siz de herkes gibi 
göllerinizin mânâsım merak edersi
niz. Eğer bu ilim hakikaten doğru ise 
bu suretle yaJanlannızı daha Vji tanı
mak fırsatım da elde edeceksiniz. 

Gözler 
Gözler insanlann karakterleri hak-

kmda umumi bir fikir verebilirler. Ni
tekim en hassas insanlar olan şairler 
gözlerin bu snnnı daha çok eski zac 
manlarda keşfetmişlerdir. Hattâ Fra» 
«ızlann coşkun şairi Victor Hugo <Gös| 
InHgmn kafasmdan geçenleri aksetti
ren bir penceredir» diyor. Zaten halk 
da arasıra fenalık yapan biri için 
«Onun ne adam olduğu gözünden 
belli demez> mi?. 

Gözler başhca iki hususiyet arz©-
derler: Şekilleri ve renkleri. Evvelâ şe
killerinden bahsedelim: 

Fizyonomi Hmince kaU olarak tes-
bit edilmiştir ki, göz çukuruna fazla 
batmış gözler nadiren zekâ ifade eder
ler daha doğrusu bu zekâ insanlarda 
olması mutad alelade zekâlardandır. 

Hayalperestler, üst kirpiklerinin göz
lerini 3ran örtmesinden belli olur. Onla* 
rm düşüncelerinin yansı başka yerde
dir. Çünkü bakışları tam değildir. 

Biraz dışarı doğru çıkık gözler, müs-
tehzüerin herşeyi alaya alanlann, 
tenkidcilerin gözleridir. Bozgımcula-
rm gözleri ise daima hafif yuvarlak 
olur. Kararsız bakışlan vardır. 

Büyük ve çok parlak gözler geniş 
bir anlayış kabüiyetine delâlet eder. 
Eğer bu gözler yandan bakıldığı za-
wıan şeffaf görünüyorsa sahibine bü
tün kalbinizle itimad edebilirsiniz. Ma-
*ttıafih kıskançlık da bu şekil gözler-
<fe ifadesini bulur. Yalnız kıskanç 
olanlann gözleri son derece hareket
indir. Yuvalannda fıldır füdır döner
ler. 

tnatçıiann gözleri hemen daima 
sok açık, bir parça da donuk olur. 

Çok makul insanlan, uzun kirpik
li Közlerinin, san ırkta olduğu gibi, 
'̂̂ ^^^uılanna doğru keskin bir zaviye 

^ 9 ^ etmesinden tamyabilirsiniz. 
^ '^er i hafif uzunca, parlak, bakışla-
" tatü birini görürseniz muhakkak 
1*^ selim sahibi bir insan karşısında 
Bulunduğunuza emin olunuz. 
. Tıpkı bir bilyeye benziyen ve çukur-
r^^daa dışaaı firlayacakmış gibi çx-
* * 8ÖKİÜ inaanlar münasebetsiz, jra-
latua ve tenbeidirler. Çk* derin gö»-
*" harla, fenalık yaprmya müsteid, 
^ ^ ^ bir mha delâlet eder. Çıkık. 
J ^ ^ u n nlhaytöne çok yakm ve kar-
** COsÜııü ^ıniıran gözler de sahibt-
2 J *û«rhataot8İa, yniua ve gaddar ,̂ 
•^«ftımu hab« verirler. 
^^ I^e r l a «n beteri «anmtrak ve cam 
r ^ veren göllerdir ki, yüaa ve öl-
y^^^ bir karakterin baılı işaretidlr-

oltoS^^^ elmacık komiklerine yakın 
^ ^ a r alal zaafma müptelâdırlar. 
,j^düerlne çok itimad ettikleri İçin 
^ ^ * aldanmağa mahkûmdurlar. 
öet^^ ^̂ ^ ^ ^̂ *"̂ ^ gözler cebir ve şid-

j^ö maddi ihtiras ifade ederier. 
^ ^ ^ ve batık gözler bedbinliğin, 

Goa hiMnıı^ kufHinnflf»! geçemen aksettiren penceredir 

hodgâmdırlar. Biraz cebir ve şiddete 
müstdttirier. Fakat onlardan büyük 
M I fenalık gelmez. Çabucak karşıla
nabilir. Hiddetleri parlayıp sönen sar 
man alevi gibidir. 

Koyu sanmtrak yani içinde altın 
yaldızlı ışıltılar taşıyan gözler daima 
mesud insanlaira aittir. Onlar haya-
tm her felâketini saadete kalbetmesi-
nl bilirler. Neşelidirler ve AUah on-
lan elemli insanlann kasvetini dağıt
mak için göndmniş gibidir. 

Her ne renkte olursa olsun gözleri 
donuk Ve karanlık insanlar gizlisi çok, 
muammah insanlardır. 

Kestane gözlü insanlann karakter
leri hakkmda henüz kati bir şey söy
lemek kabil değüdir. Fizyonomu Umî 
bu hususta vardığı muhtelif neticeleri 
bugüne kadar telif edememiştir. Ma-
amafih bunlasın bazen sebatsız, ba
zen havaî ve hafif meşrep, bazen de 
esrarengiz bir ruha malik olduklan 
görülüyor. Fakat başkalarma zarar 
vermek istemiyen insanlar olduklan-
m şimdiden kabul edebilirsiniz. 

B a k ı ş l a r 
Ne olursa olsım insan gözlerinin 

mânalarım araştırırken bakışlann 
kudretini inkâr etmek kabU değüdir, 
her bakış görünmez kuvvetlerin kay
nağı olan ruhtan gelen bir ışıktur. İşa
retlerin işaretidir ve bunları henüz 
tam mânasUe çözmek mümkün ola
mamıştır. Göz belki riyakâr olabilir, 
insanı aldatabilir? Fakat bakış hiç 
bir zaman yalan söylemez. Lisanlarm 
en vecizi ve en kuvvetlisi odur. 

Nasıl dili söylemez olmuş bir hasta-
nm sadece bakışlarından derin ıztıra-
bım, yaşamak arzusunu, bütün sev
diklerini bağnna basmak ihtiyacmı 
okumak kabU oluyorsa; sıhhatli bir 
adamm bakışlan onun bize söylemek 
istemedikleriıü bile haber verir. Sev
diğimiz insanlann şifa dolu bakışlan 
sayesindedir ki, yeryüzündeki korkunç 
yalnızlıklarımızı ımutuyor, eğlenceye, 
zevk ve sefaya, neşeye imkân bulabUi-
yoruz. 

Baişımızm en darda olduğu zaman
larda, içimize kasvet çöktüğü, İşleri
mizin ters gittiği, felâketlerle sarsıl-
dığunız anlarda üzerimize çevrilecek 
tatlı bir bakış, serin bir tebessüm bu
nalan ruhumuzun yegâne devasıdır. 

İşte doğru şeyler söylediğini iddia 
eden fizyonomi kitabının «Gözler» 
faslmda' olanlar bundan ibaret. Her 
faslın sonunda da «fizyonomiye ina-
nmız, çünkü yüz ruhun aynasıdır» 
diye de bir cümle var. İnanmalı mı 
dersiniz?.. ş^ jj j^^ 

insanlann muhtdif anlarım gösteren 
maskeler 

iki yüzlüğün ve ultivücenap noksan-
hğınm sembulüdür. Nikbinler ise par
lak gözlü olurlar kirpikleri kıvnntısız 
ve uzundur. 

Çinlilerinklne benziyen gözler, bil
hassa kadınlarda, arzunun ve aşka 
olan derin istidadm işaretidir. 

Rehavetli bakışlar kedere, saf ve 
tatlı bakışlar sükûnete ve kalb te
mizliğine delâlet eder. 

G ö z l e r i n r e n k l e r i 
Açık mavi gözler yumuşak bir ta-

biatm, ihmalkâr ruhun timsalidir. 
Onlardan hiç bir fenalık beklemeyin. 
Başkalarma iyilik yapmaktan ken
di menfaatlerini bile.unuttuklan olur. 
Çok kuyu mavi gözler ise ince düşü
nüş ve derin fikir haber veririer. Bu 
gözlere malik olanlar ekseriya idealist 
insanlardır. Ne açık, ne de koyu, fa
kat şeffaf mavi gözlüler çok hassas, 
çekingen, ağızlarımn tadım bilir, eğ
lenceye merakh olurlar. 

YeşU gözlü insanlar endişeli bir ru
ha maUktirler. Çok hodgâm ve vefa
sız bir az da hain olduklan şüphe gö
türmez bir hakikattir. Hele maviye kar 
çan yeşil gözlü, daha doğrusu deniz 
gözlü insanlara itimad katiyyen ca
iz değüdir, çok muhteris olduklan 
İçin tehlikelidirler. Saman altmdan 
su yürütürler. İnsana çok itünad tel
kin eden bir halleri varsa da bu ru
hun derinlikleri denizler gibi muzlim 
ve facialarla doludur. 

Siyah gözler umumiyetle mutedil 
insanlarda bulunur. Bunlar biraz 

işaretle tahkir ve ölümle 
tehdid etmiş! 

Snltnanahmed ikinci sulh ceza mah
kemesinde garip bir dava görüldü 
Dün adliye koridorunda üç dilsiz 

arasmda kavga çıkmış ve iş mahke
meye intikal etmiştir. Hâdise şudur: 

Bir muhaJceme için adliyeye gelen 
sağır ve dilsiz Kasador Ue gene sağır 
ye dUsiz Hikmet admda bir erkek ve 
Perihan admda bir kadm kavga et
mişlerdir. Kavgada bunlardan Kasa!-
dor işaretlerle Periham ve Hikmeti 
tahkir ve ölümle tehdid etmiştir. O 
sırada koridorda bulunan diğer dil
sizler de hâdiseyi görmüşler ve adliye 
zabıtasma haber verilerek cürmümeş-
hud yapılmıştır. 

Sultanahmed ikinci sulh ceza mah
kemesinde sağır ve dilsiz Hikmetle 
Perihan davacı olarak, Kasador da 
suçlu olarak hâkim karşısma çıkmış
lardır. Bir çok dilsizler de salonu dol
durmuşlardır. Bunlardan bir kısmı 
vaka şahidi olarak bulunuyorlardı. 

Üçü de dilsiz ve sağır olan davacı 
ve suçluların muhakeme edilebilm»-
leıl için kulaklan sağır fakat söz an
latabilecek kadar konuşabilen Ahmed 
admda biri tercüman olarak mahke-
;aıeye alınmıştır. 

Hâkim B. Reşid, suçlu Kasadorun 

evvelâ adliye doktoru tarafından 
muayenesine lüzum görmüş ve yapı
lan muayene neticesinde kendisinin 
hakikaten sağır ve dilsiz olduğu an-
laşümıştır. Hâkimin suallerini mah
keme mübaşın bir kâğıda yazmak 
suretüe Ahmede anlatıyor, Ahmed 
işaretlerle davacı ve suçluları istlc-
vab edip cevaplannı şifahen ve yanrn 
dille hâkime anlatıyordu. 

Davacılar, Kasadorun kendilerine 
hakai-et ve ölümle tehdid ettiğini ve 
kendisinin cezalandınlmasmı istedik
lerini bildirdiler. Suçlu Kasador da 
gene işaretle ve tercümanı vasıtasile 
verdiği ifadede: 

— Beni fena halde hiddetlendirdi
ler. Kendime hâkim olamıyarak on
lara hareket ettim, dedi. Suçlu esa
sen suçunu itiraf ettiği için hâkim, 
dilsiz şahitlerin dinlenmelerinden 
sarfmazar edilmesine karar verdi. 

Muhakeme neticesinde dilsiz Kasa
dorun suçu sabit olduğundan beş gün 
müddetle hapsine ve 160 kuruş para 
cezası ödemesine kai-ar verildi. Fa
kat kendisinin sabıkası olmadığı ci
hetle bu cezası tecil edüdi. 

Iktisad Vekâletine bağlı daireler 
Büyük bir bina içinde 

toplanması düşünülüysr 
tktisad Vekâletine bağlı şehrimiz-

dekl resmî daireler dağınık bir vazi
yettedirler. Bu yüzden her dairaün 
•yn ayn verdikleri bina kiralan mü
him bir yekûn tutmaktadır. Bunla-
nn mümkün olduğu kadan büyük 
bir bina dahilinde bulundukları tak
dirde hem tasarruf elde edilmiş ve 
hem de bir topluluk meydana gelmiş 
olacaktır. 

Iktisad Vekâleti bu maksatla ted-
kikler yaptırmayı lüzumlu görmüş
tür. Şehrimizde bulunan. Vekâletin 
teftiş heytei reisi B. Hüsnü Yaman 
bu mevzu ile de meşgul olmaktadır. 
Tetkiklerden sonra toplama keyfiye
ti kabUi tatbik görülürse Türkofis İs
tanbul şubesi, ölçü ve ayarlar baş 
müfettişliği, iş dairesi üçüncü mm-
taka amirliği, sanayi müfettişliği bir 
bina içinde toplanacaklardır. 

tktisad Vekâletine bağh daireler
den olan Deniz ticareti müdürlüğü 
blnasınm gördüğü İş iübarlle bugün
kü yerinde kalması münaslb görül
mektedir. Bunun haricinde D^ÜB 

Bank müesseselerinin de ajTiı mm-' 
takada Merkez nhtım Hanında top
lanması tekarrür etmiştir. Geri kalan 
İstanbul cihetindeki daireler için en 
münasib yer olarak şimdilik Dördün
cü Vakıf Han görülmüştür. 

Ger^i şimdilik Handa boş yer yok
tur. Fakat nisanda Ankara borsası-
nm açılması münaSebetile Hanın ze
min, asma ve birinci katları tama
men boşalacaktır. Türkofis, ticaıet, 
adası, sanayi birliği, sanayi müfet
tişliği vesaire gibi daireler bu Handa 
bulunduğundan diğer iktisadî daire
ler borsadan boşalacak katlara sığa-
büeceklerdir. İktisadî dairelerin bir 
araya toplanmaları bunlar arasında
ki daimî irtibatı da kolaylastıracak-
tu:. • 

D ü n d e ik i o t o b ü s ç ü d i n l e n d i 
Dahiliye Vekâleti teftiş heyeti reisi 

B. Tevfik Talâtm reisliği altmda top
lanan mülkiye müfettişleri dün de 
otobüs işlerila meşgul olmuşlar, İki 
otobüsçüyü dinlemişlerdir. 

Yeni göz paviyonu 

Cerrahpaşa hastanerinde Inşasıtıabaşlamlan yeol göc paviyonımoa 
temel atma resmi 

Cerrahpaşa hastanesine üâve edi
lecek olan göz paviyonunun t«nel 
atma merasimi dün sabah saat 10,30 
da 3rapümıştır. Merasimde üniversite 
rektörü B. Cemil Bilsel, profesör ve 
saylav B. Neşet Ömer, üıüversite pro
fesör ve fîLkülte dekanlarile, doçent ve 
talebeler bulunmuştur. 

Üniversite rektörü B. Cemil Bilsel 
bir nutuk söylemiştir. Bundan sonra 
evvelâ rektör ve onu takiben profesör 
Igersttaymer ve talebeden biri bina-

mn temeline mala ile toprak atmışlar^ 
dır. Merasimden sonra davetliler, har 
zurlanan büfede izaz ve ikram edümiş-
lerdir. 

Bundan birkaç ay evvel de Cerrah
paşa hastanesinde bir cerrahî pavi
yonunun temel atma merasimi yapıl
mıştı. Hastanenin yanmda istimlâk 
edilen büyük sahada üeride daha bir
kaç paviyon yapılacak ve bu suretle 
bu saha, denize doğru bir hastane 
mahallesi haline konacaktır. 
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lteli»İ^Mİ^hS^KİIBFNI Yeni avukatlık 
Beyoğlu Halkevînîn 

voleybol turnuası bitti 
A ve B kategorilerinde Yüksek Mühendis mektebi 

G de i t a l p mektebi kazandılar 

kanunu 

Sağda Mühendis mdctebi A takum, solda B taknm. 

Beyoğlu Halkevi tarafından üç Kar 
tegorie üzerinden tertib edilen Voley
bol turnuası geçen hafta bitmiştir. 
A ve B kategorilerini Mühendis mek
tebi: C kategoriabıl de İtalyan mek
tebi kazanmıştır. 

A kategorisinde Mühendis mektebi 
en kuvvetli rakibi Galatasarayı 18-15 
15-12, 15-12; Haydarpa^yı 15-10, 
15-9 yenmiş ve diğer rakiplerini ko
laylıkla yenerek şampiyon olmujgtur. 
Mühendis mektebinin en kuvvetli 
rakipleri olan CJalatasatay ve Hay
darpaşa lisesinde de ferden daha tay-
metii oyımcular varsa da Mühendis 
mektebi takımı oyuncuları birbirlerl-
le çok güzel anlaştıkları İçin üstün 
gelmişlerdir. 

B kategorisinde gene Mühendis 

takmu Kurtuluşu 15-4, 15-3; Vefayı 
15-1, 15-6; Fatihi 15-7, 16-8; Byübû 
6-15 15-Ö, 15-9; Haydarpaşayı 16-10, 
15-7, 15-12 yenerek şampiyon olmu^ 
lardır. 

C kategorisi iki kısım üzerinde yar 
pılnıış ve birinci kısmı Çdikkol: tün
el kısmı İtalyan mektebi kazanmış-
UCrdır. Finalde İtalyan mektebi Ç^• 
likkolu yenerek şampiyon olmuştur. 
Bu kategorideki Mühendis takmu 
muvaffaJayetli maçlar yaparak üçün
cü olmuştur. 

Senelerdenberi tstanbulun en kuv
vetli voleybol tafamma malik olan 
Mühendis mektebi gençlerini kazan
dıkları bu büyük muvaffakiyetten 
dolayı tebrik ederken Üniversite genç
lerini de spor sahalarmda muvaffar 
kıyetler kazanırken görmek isteriz. 

Her vilâyet bir spor bölge
si başkanlığı addolunacak 
Hususî idareler ve belediyeler gelirlerinden 

yüzde ikisini bölgelere ayıracaklardır 
Ankara 28 (Telefonla) — Spor iş

lerinin devletleştirilme^ hakkmdakl 
kanun projesinden bahsetmiştik. Bu 
projeye göre spor teşkil&tı Başvekâle
te bağlanacak ve Başvekâlette bir 
«Beden terbiyesi ve spor başkanhğu 
kurulateaktu-. Bundan başka bir de-
Beden terbiyesi yüksek komitesi teş
kil edilecektir. 

Her vilâyet bir spor bölgesi veya 
bölge başkanhğı addolunacaktır. 
Merkezdaı tayin edüen bir asbaşkan 
valinin nezareti altmda vilâyet spor 
işlerini tedvir edecdrtir. Asbaşkanın 
yardımcıları ajanlar olacaktır. Her 
bölgede bir de vüâyetin başhca idare 
âmirlerinin iştirak edeceği bir spor ko
mitesi kurulacaktır. Kazalarda da I 

spor merkezleri teşkil edilecektir. 
Nüfusu 3 binden yukan ve Beledi

ye teşkUfttı olan yerlerle nüfusu ne 
olursa olsun bütün kazalEürda orduda 
alay birliğinde veya buna tekabül 
eden birlikte, liselerde, meslek mek
teplerinde, yüksek tahsil müessesde-
rile üniversitelerde memur ve işçi sa
yısı 300 den fazla olan devlet müesr 
seselerinde ve fabrikalarda en a^ bir 
spor klübü kurulacaktır. 

Hususi idarder ve belediyeler büt
çelerinin gelirlerinden yüzde İkisi 
bölgelere ayrılacaktır. 

Projenin başhca hatlan bunlardır. 
Bir de bazı kayıdlarla! beden terbiyesi 
ve spor mecburiyeti konulmaktadır. 

Yunan millî takımı 
İskenderiye muhtelitini 

gene 2 - 0 yendi 
Filistin millî takımmı 3-1 yenen 

Yunan millî takımı Tel-Avivden dö
nüşte Uk maçta yendiği İskenderiye 
muhteliti ile bir revanş maçı yapmış
tır. 10,000 seyirci önünde oynanan 
bu revanş maçında gene Yunan millî 
takımı rakibini 2-0 yenmiştir. İki go
lü de Yunan merkez muhacimi Ve-
kilidis atmıştır. 

Ş i l d m a ç l a r ı n ı n p r o g r a m ı 
t e sp i t e d i l d i 

Ankara 28 (Telefonla) — Ankara 
futbol ajanhğı son toplantısmda şilt 
maçlairmm programlarım tesbit et
miş ve maçlara 6 Şubat Cumartesi 
günü banşlanmasmı kararlaştırmış
tır. O gün Güneş - Muhafız, ertesi gü
nü de Harbiye - Gençlerbirliği ve An-
karagücü - Demirçankaya: takımları 
karşılaşacaklardır. 

P a r i s t e y a p ı l a n b e y n e l m i l e l 
k ı r k o ş u s u n u B e l ç i k a l ı 

V o n R u m s t k a z a n d ı 
Pariste her sene Auto gazetesinin 

tertib ettiği büyük kır koşusu yapü-
n ştır. Neticede Belçikalı V. Rumst, 
..ıgiliz Binns'in önünde birinci ol
muştur. 

H a v z a d a iki k ö m ü r m a d e n i 
b u l u n d u 

Havza (Akşam) — Havzanm Mıs-
müagaç köyü karşısında bir tarla 
içerisinde yakmaya elverişli bir kö
mür madeni bulunmuştur. 

Gene Havzaya tâbi Zaloğlu Ahmed 
çifllğinde Derecik mevkiinde de diğer 
bir kömür madeni bulunmuştur M: 
Bunun, Zonguldak kömüründen fark
sız olduğu söylenmektedir. Bu ma
denlerden bazı köylü vatandaşlarımız 
istifade etmektedirler. 

(Baş tarafı 1 ind sahifede) 
Adliye Vekâleti avukatlann bu di

leklerini; hâkimlerden farkU bir 
mahkûmiyet ifade etmesin© rağmen, 
onlarm daimi bir mücadele halinde 
bulunduklanm ve bu yüzden diğer 
mesleklerde olmıyan tehlikelerle yan-
yana yaşadıklanzu hesaba katarak 
kabul etmiştir. 

Vekâletin, avukatlann dilekleri 
dairesinde projede yaptıği ûi^eır mü
him değişiklikler de şunlardır: 

A) Avukatlıkla içtimai caiz olan 
vaıtfe ve meşgaleler araşma hâkim
lik, likidatörlük, kaza mercilerinin 
veya adli bir dairenin verdiği her 
hangi bir vazife ve hizmet, anonim 
ve kooperatif şirketleri meclisi İdare 
âaalıklan ve müraklpll|;i, hayır ve 
ilmî cemiyetlerinin reis ve ftzahklan-
lun ilâvesi. 

B) Kötü düşünce üe yapılan tem
yiz t£deplerine mâni olmak maksadı 
üe vazedilmiş olan hükümler yerine 
aşağıdaki maddelerin ikamesi: 

Madde 45 — Temyiz mahkemesin
de baroda kaydi olan her avukatm 
bir flşi bulunur. Davayı temyiz eden 
avukatın fişine hukuk usulü mu
hakemeleri kanununım 444 üncü 
maddesinin tatbiki halinde ceza işa
reti konulur. 

Bu hüküm tashihi karar taleple
rinde de caridir. 

Temyiz mahkemesi birinci ve ikin
ci reisleri bu fişlere esas olacak ma
lûmatı hazırlamakla mükelleftirler. 

Madde 64 — Kötü düşünce Ue 
tem3riz yapan avukat hakkında tem
yiz hukuk usulü muhakemeleri 
kanununım 444 üncü maddesi hük
münü tatbik etmekle beraber, key
fiyeti avukatın mensup olduğu ba
roya da bildirir. 

İki yü içinde beş defa cezaya uğ-
nyan a\aıkat iki sene müddetle tem
yiz arzuhal ve lâyihası yazmaktan, 
temyiz mahkeraesinde duruşmadan 
memnudur.» 

«Bir evvelki fıkrada yazıh halin 
tekerrürü tem3riz mahkemelesinde avu
katlık yapmak hakkının izaasmı 
muciptir.» 

Şu kadar ki bu cezaya bir senede 
üç defa uğramış olanlar hakkında 
hiç bir muamele tatbik edilmemesi 
doğru görülmediğinden bir yıl'için
de üç defa ceza gören avukatlann 
da ayni muameleye tabi tutulmalan 
Vekâletçe muvafık görülmüş ve avu
katlann yukandaki madde üe ifa^ 
de edilen tekliflerihe bu yolda bir 
fıkra da eklenmiştir. 

Bunlardan başka projeye avukat
lar aleyhinde işlenen suçlarla avu-. 
katlann ücretlerine ve meslek sigor
tası teşküine dair yeni hükümler 
konmuştur. 

Bugünlerde Kamutaya verilecek 
projenin melcisin önümüzdeki içti
ma devresinde kanunlaştmlmasına 
çalışüacaktır. 

Prens Seyfeddinin 
mirası meselesi 

(Baş tarafı birinci sahifede) 
«— Prensin ölümü, şiddetli menfaat 

kavgalanna sebebiyet vermiştir. Mısır 
kanunlarına göre annesi prenses Zeh
ra, 300 müyon, iki yeğeni ikişer yüz 
milyon, hemşiresi prenses Şivekâr da 
500 milyon franklık servete tevarüs 
ediyor. 

Prensin 1935 senesinde İsıanbulda 
akdettiği izdivaç. Mısır hükümetince 
hükümsüz addedildiğinden bu muaz
zam servetten zevcesine hiç bir şey 
verilmiyor. Türkiye İle Mısır Eirasm-
da imzalanmış bir mukavele muci
bince prens Seyfeddin, Türkiye tara
fından Mısır tabUyetinde bir prens 
olarak tanınmıştır. Fakat prens Sey
feddinin zevcesi, bu muahadede ev
lenmeden değü, yalnız tabiiyetten bah
sedildiğini ileri sürüyor. 

Ihtüâf şundan çıkıyor. Türkiye 
prensin izdivacım tanıyor, fakat va
risleri tanımıyorlar. Bu sebeple prens 
Seyfeddinin zevcesi, prensin dlger var 
risleri aleyhinde Kahirede bir dava 
açmıştır. Bu dava, tarafeyni teşkU 
eden şahsiyetler ve dava mevzuunu 
teşkil eden servetin bûyüJdüğü bakı-
mmdan fevkalâde meraklıdır. Dava, 
Kahire mahkemesinde cereyan edi
yor. 

SARAY ve BABIALİ'NİN İÇ Y O Z O 
Yazan: SÜLEYMAN KÂNt ÎRTEM —Tercüme, iktibas iıakkı mahfuzdur 

• Tefrika No. 82 J 
Boykotaj her tarafta sıkı bir 

surette tatbik ediliyor 
Avusturya ve Macaristandan ne doğ

rudan doğruya, ne bUvasıta mal almı-
yacaklanna dair tüccara bir taahhüd-
name imzalatmak, buna mukabil bi
rer mecidiye almak, bımu almıyan 
ve mağbzasma talik etmiyen esnaf ve 
tüccara da boykotaj yapılmak takar
rür etti. 

Bulgaristanm istiklâlini Uta etti
ği haberi üzerine Tanin başmuharri
ri bay Hüseyin Cahid ahval lıakkmda 
bizzat müşahadede bulunmak arzusi-
le hemen Sotyaya gitmişti. Fakat er
tesi günü Avusturyamn da Bosna 
Herseği ilhak ettiğini öğrenince Sof-
yada kalmaktan VEizgeçerek Istanbu-
la döndü; gelir gelmez ve boykotaj 
hakkında bu İlk karardan hiç haberi 
olmadan gazetesinde: 

(Avusturya mah almayınız!) 
Başhğile yazdığı bir makalede Avus

turya mallarına karşı boykotaj ilâm-
m tavsiye etti. (9 teşrinievvel 1908 ta-
rlhh Tanin gazetesi.) Bu tavsiye Fran-
sızlarm (iyi fikirler buluşurlar) darbı 
meselinin isabetini gösteren bir hare
ket oldu. 

Taninin bu makalesi boru Ue veril
miş bir işaret hükmüne geçti. Bütün 
İstanbul ve taşra gazeteleri bu yolda 
naşriyatta Taninl takib ettUer. 

Bu yazılarda Osmanhlann tam sü
kûnetle çahşmağa muhtaç olduklan 
bir sırada Avusturyalüarm mutadlan 
olan his Ue Bosna, Herseği benimse
dikleri, bütün devletlerden ve müte-
meddin miUetlerden müveddet ve teş
vik beklenUdiği bugünlerde mlUete 
böyle yeis verecek bir darbe vurduk-
lan, hak ve adalet esaslan üzerine 
müstenid bir idare kurmağ!a uğraşıhr-
ken muahedeleri ayaklar altına ahp, 
istibdad ve mutlakıyeti iade ettirmek, 
dahilde kanşıklıklar, hanede bir harb 
meydana çıkarmak istedikleri halka 
bildiriliyordu; herkes AvustmTra mah 
almamağa, Avusturya kumaşlarına, 
esvablanna, çoraplanna, mendillerine 
fanilelerine el sürmemeğe, bir para 
vermemeğte teşvik ediUyordu. 

İstanbulda teşrinievvelin sekizin
den itibaren işe başlanılmıştı. 

Galata ve İstanbul piyasalarında 
gfürüh, güruh nümayişçiler Avustur3ra 
aleyhine Avusturya tebeasmdan tüc
car mağazaları önünde maUanna boy
kotaj yapılacağım bağırıyor, müşteri
leri buralara girmekten meneyliyor-
lardı. 

Boykotaj işlerini tanzim eylemek 
üzere İstanbulda bir (Osmanh boyko
taj sendikası) teşkil olundu. Bu sendi
kada müslüman, Rum, Ermeni, Muse
vi olmak üzere 31 ticarethanenin mü
messilleri bulunuyordu. ' 

Sendika tüccardan Kibar Sanm, 
Kemal Ömer, Kani İpekçi, îsmaU Fu-
ad, Konstans Kahncıyan, Minasyan 
bey ve efendilerden mürekkeb bir de 
kontrol heyeti intlhab etti. 

Bundan sonra İstanbulda bütün 
Avusturyah ticarethaneler kara liste
ye girdiler. Sendikanm kararlarına 
muhalif hEireket edecek tüccarın isim
lerinin gazetelerle teşhir olunması da 
kararlaştı. 

Bütün tüccar nihayet teşrinisani
nin yirmi s^izine kadar kendilerini 
sendika defterine kaydettirerek taah-
hüdname almağa mecbur tutuldu. 

(Harbi İktisadî cemiyeti) İmzasüe 
kontrol komisyonu taraf mdan verilen 
tasdiknameler dükkânlarm camekân-
lannda görülmeğfe başladı. Büyük 
Orozdibak ticarethanesi bile boykota
ja uğramamak için taahhüdnameyi 
ahp camına asmak mecburiyetinde 
kaldı. 

Teşrinisaninin yirmi sekizinde def
tere kaydedUmiş isimlerin birer üste
si Avrupa fabrikalarma, vUâyetlerde-
ki tüccara ve esnafa gönderilerek ti
carî münasebetlerin bu ticarethanele
re hasn menfaatleri icabından olacar 
ğı anlatılmak, bu liste haricinde ka
lan tüccann vatanperverlikle alâkası 
olmadığı ilân edilmek karan verildi. 

Sendika kontrol muamelesini geniş
leterek kontrolörlerin ı adedini iki yüze 
çıkardı. Avusturya sigorta kumpanya-
larile yeniden sigorta yapmak, eski si
gortalan tecdid etmek yasak edildi. 

Avusturya Loyd kumpanyasının eş

ya dolu vapurları mallarım çıkaranu-
yorlardı. HamaUann pek müşkül olan 
idaresi hususunda Ferid bejdn him
meti pek büyüktü. Boykotajda muvaf
fakiyetinin büyük kısmı onım him
meti sayesinde idi. Hamallar Avustur
ya mah denklere el sürmemeğe yemin 
ettiler. Kayıkçılar ve mavnacüar da 
ayni suretle hareket ettUer. 

Taahhüdnamelere mukabU tüccar 
ve esnaftem alınan paralar doğrudan 
doğruya Ferid bey vasıtarile gümrük 
hamallarına veriliyordu. 

Postaneler Avusturyaya aid müva-
ridata, İrsalâta, muhaberata pek dik
kat ediyorlardı. Osmanh bankası bir 
gün Lüleburgaza göndereceği iki mele» 
tubu Avusturya postanesine tevdi eyl*» 
miş, bu postanede mektublara Avustup* 
yanın çarka mahsus ikişer kuruşluk 
pullarım yapıştırmışti. Fakat Avus
turya postanesinin Lüleburgazda şu
besi olmadığı için bu mektublan yerİP 
ne isal eylemek üzere Osmanh posta>^ 
nesine göndermişti. Memurlar Avus« 
turya pullarile Osmanh postanelerin» 
de mektub kabul olunamıyacağım bo
yan ederek bunları iade ettiler. 

Mesele derhal matbuata aksetti; 
gazeteler Osmanlı bankasınm memle
ket dahiU için bile Avusturya postası
na müracaat eylemekte olmasına hay
li söylendiler. 

Boykotaj İstanbuldan sonra diğer 
limanlara da sirayet ediyordu. Büyük 
şehir ve limanlarda Ittihad ve Terakki 
cemiyeti şubeleri vasıtasüe Avustur
ya maUan aleyhine faaliyet uyam-
yordu. 

İstanbulda boykotajın tatbikine baç-
lamldığmdan bir hafta geçince diğler 
liman ve şehirlerden telgraflarla boy
kotajın nasıl tatbUc ve idare edUeceğl 
hakkmda malûmat aramhyordu. 

İttihad ve Terakki merkezi umumi
sinin nezareti altmda İstanbuldaki 
boykotaj heyetince taşraya lâzım g»-
len talimat veriliyordu. 

Bu suretle günler geçtikçe bütün 
Osmanlı sahilleri Avusturya malları
na karşı bir boykotaj çemt)eri içine 
alınıyordu. 

İstanbulda doktor Rıza Tevfik İS 
teşrinievvelde Tepebaşı tiyatrosunda 
bir konferans verdi. Avusturya ma-
ğazalarma boykotajda tereddüdsüz, 
kati davranmak lâzım olduğunu izah 
etti. Fakat (şiddetlerden ictinab et-
•mek lâzımdır ki herkesin nazarında 
haklı davamızm Jsıjanet ve itiban kı
rılmasın! Bir Avusturyah mağazasm-
dan mal almamak için sadece o mar 
gazaya gitmemek kâfidir. Bu mağa
zalar önünde nümayişler yaparak 
bundan sonra buralardan mal alm-
mıyacağım bağırmak zald ve abestir) 
tavsiyelerinde bulundu. 

Ayni günde Sultanahmed meyda^ 
nmda akdedilen bir mitingde muhte
lif Osmanh unsurlarına mensub har 
tibler türkçe, rumca, ermenice nutuk
lar irad ile Avusturyamn hareketini 
takbih ve halkı boykotaja teşvik et
tiler. 

Büyük bir alay İstanbul cihetinden 
Beyoğluna geçti; Fransa ve İngUter» 
sefaretleri önünde nümayiş ve alkif-
1ar yapıldı. Teşrinievvelin on sekizin
de İstanbul musevUeri 3000 kişilik bir 
içtima yaparak boykotaja ciddiyeti» 
iştirak eylemeği kabul ettiler. 

Bu kararlar, teşvik ve tahrikler İs
tanbulda Avusturya mallan aleyhin
de maUûb heyecam, teneffürü uyan
dırmıştı. 

Her tarafta Avusturya mah olan 
fesler (1) lanetleme edUmlş glhl baş
tan atıhyor, yırtıhyor, yerine be3raı 
külahlar, astragan kalpaklar geçlri-
liyordu. İstanbulda, İzmirde, Trabzon-
da feslerin bazı müfritler tarafmdan 
başlardan kapılıp yırtıldığa bile görü
lüyordu. 

(Arkası var) 

(1) tklncl Mahmud devrinde Hüsrev 
paşa icadı olan fesi kavuk yerine İkama 
için o zaman az müşkülâta tesadüf edil
memişti! Kıyafetimizde ancak yüz sene
lik bir mevcudiyeti olan fesi garp türk-
lerinin milli serpuşu addetmek gülünç 
sayılacak tarihi bir hatadır. Eski Türk 
kıyafetlerlle lüç alâkası olmıyan fesin ço
ğu da Avusturyadan gelirdi. IstanbuldaU 
Feshanenin istihsalâtı gayet mahduddu. 



29 Kânurîusani 1938 A K Ç A M Sahife 11 

TEOAVBSî ] 
Fahri, Muallânın evinden çıktığı 

•anûaı jjok mahzundu, içinden: «Bu 
Jadtaı beıü 4eU edecek!..» diyordu. 
Sİakikaten Fahri de deli olmak üzere 
Ifi. Bu, görierinin içi bin bir mâna 
ttolu, yanakları çukur, güzel vücutlu 
genç kaduu çılgınlar gibi seviyordu, 
(iührinin bütün dil dökmeleri boşa gi
diyor, Muallft aşk bahsine hiç yana§-
nuyordu. Delikanlı ne zaman kalbi
nin içindekileri anlatmağa kalkışssa 
genç kaidm: 

.— Bırak... Bunlardan bahsetmiye-
llm... Aşktan başka her şeyden ko
nuşabiliriz... diyerek kesip atıyordu. 
Halbuki Fahri günden güne ateşleni
yordu. Artık Muallânın insafsızlığına 
tahammül edecek kudreti kalmamış
tı. Geceleri uyuyamıyordu. Gündüz
leri doğru dürüst çalışamıyordu. Ba-
çınm İçinde Muallâdan başka hiç bir 
çey yoktu. 

Genç adam artık bu ümidsiz sev
dadan kurtulmağa karar vermişti. 
Fakat nasıl?.. Muallâyı unutmak 
mümkün değildi... Dalgm dalgm yü
rürken birdenbire omuzuna bir el 
dokımdu. Döndü, baktı, arkadaşı Mu
ammer. .. 

— Yahu bu ne dalgınlık?... Omu
zuna dokununcaya kadar yanma yak
laştım da beni görmedin... 

Fahri cevab verdi: 
— Muammerciğim, dedi. Derdim 

büyük ... 
Fahri bugün derdini dökecek bir 

İnsan anyordu. Muammeri görünce 
adetâ sevindi. Bir birahaneye oturdu
lar. 

Muammer: 
— Derdin ne imiş bakalım?... dedi. 
Fahri başını iki tairafa salladı: 
— Aşıkım azizim âşık... dedi. Sev

diğim kadm da bana bir parçacak ol
sun yüz vermiyor... Bu ümidsiz aşk
tan kurtulmak mümkün olsa herşeyi 
yapacağım ... 

Muammer: 
— Düşündüğün şeye bak azizim... 

dedi. Aşktan kurtulmak mı?... Bun
dan basit şey mi var? Şimdi ilim, fen, 
tababet ilerledi. Doktorlar uyuzu te
davi ettikleri gibi aşk hastalığına tu
tulanları da mis gibi tedavi ediyorlar. 
Hem de nasü biliyor musun?.. Müshil 
Uâcı ile... Bir doktorumuzun gazete
lere beyanatmı okumadın mı?... Aşk 
hastalığına tutulan ümidsiz âşıklara 
kuvvetli bir müshil ilâcı veriliyormuş. 
Aşık bımdan sonra bir kaç gün kimse 
Üe görüşmüyormuş... Aşkı biraz tep-
reşince tekrar * bir müshil daha alı
yormuş. Böyle böyle bir hafta içinde 
aşktan masktan eser kalmıyormuş. 
Ben de aynen bu metod üzerine ken
di kendini tedavi etsene... 

Muammer aşkın nasıl tedavi edi
leceği hakkmda daha uzun uzun iza
hat verdi. Yavaş yavaş Fahrinin de 
^u işe aklı yatmağa başlamıştı. Öyle 
ya aşk bir hastalık değil miydi? O 
^ d e niçin tedavi edilmesin? Belki 
•Çk tedavisini garib bulanlar olabilir-
^- Fakat her büyük keşif ilk zaman
lar insanlar tarafmdan garibsenmişti. 
Bu sırada Muammer ona: 

— Bende aşk tedavisi hakkında bir 
*'^akale var. Hem de çantamda... de-
*• Oku da onei göre hareket et. ' | 

Muammer çantasım açtı. Bir çok 
^ ^ d l a r kanştırdı. Aşk tedavisi bak
ı d a k i makaleyi buldu. Fahriye 
Verdi. 

îki arkadaş birbirlerinden aynldı-
*̂*- Fahri eve giderken kendi kendini 

^ ı l tedavi edeceğini düşünüyordu. 
^ aşk derdinden kui'tulmak için her 
Çeyi yapmağa hazırdı. O akşam ec-
f^eye uğradı. Gayet büyük bir şişe 
^« iyağ ı aldı. Eczacı ahbabı idi. Ona 
«ordu: 

~~ Hasta mısınız? Mideniz, barsak-
*"« i2 mı bozuk ... 

^ahri başmı salladı: 
•~~ Onun gibi birşey... 
' 'akat o gece eve pek bitkin gelmiş-

~- Ertesi günü de mezundu. Hindya-
|"JJ ertesi sabah içmeğe karar verdi, 
^«»ahleyin erkenden müshUi aldı. 
h a f i ^ saat sonra karmnda hafifden 

ê sancılar başlamıştı. Masanm 
. rinde duran boş hindyağı şişesine 
^ ^ Şefkatla bakıyordu. İşte kendi-
^ ^ o büyük derdden kurtaracak olan 

Tam bu sırada telefon çaldı. Fahri 
telefonu açtı. Muallânm sesi: 

— Allo... Fahri... diyordu. Genç 
a)damm kalbi heyecanla çarpmağa 
başladı: 

— Allo... Evet benim... Muallâ 
kulaklarıma inanamıyorum. Sen mi 
beni arıyorsun? Hangi dağda kurt 
öldü? 

Muallâ telefonda tatlı sesile: 
— Fahri... diyordu. Dün akşam sen 

gittikten sonra uzun uzun düşün
düm ve sana karşı hakikaten çok fe
na hareket ettiğimi anladım. Sen ba
na bütün samimiyetinle açıldın. Kaç 
kere bana evlenmek teklifinde bulun-
dım. Seni dinlemedim bile... Fakat 
şimdi kendimde büyük bir değişiklik 
hissediyorum. Zannedersem senin da
lma yanımda iken söylemek istediğin 
şeyleri artık uzun uzun hattâ zevkle 
dinliyebilirim... Güzel bir sonbahar 
günü değil mi? Sen de bugün çalış
mıyorsun... Bir otomobile atlarız. 
Uzaklara gideriz. Seni uzun uzun din-
llyebUirim... 

Fahri şaşırmıştı: 
— İnanamıyorum... Bu saadete 

İnanamıyorum Muallâ ... diyordu... 
Seninle ne zaman buluşacağız?... 

— Hemen şimdi, Taksimde... Ben 
evden çıkıyorum... 15 dakikaya kadar 
oradayım... 

— Peki Muallâcığım... Ben de şimdi 
evden fırlıyorum... 

Fahri telefonu kapadığı zaman se
vincinden zıpzıp sıçrayordu. Bir aralık 
gözüne masanm üzerinde duran boş 
hindyağı şişesi ilişti: 

— Artık senin bu evde işin yok!... 
diyerek şişeyi kaptı, pencereden dı-
çanya fu-lattı. Çabucak giyindi. Tak
sime koştu. Biraz sonra Muallâ da 
geldi. Genç kadm bugün bambaşka 
bir insan olmuştu. Fahriye öyle bir 
sokuluşu vardı ki genç adam kendi
sini adetâ tatlı bir rüyada samyordu. 

Hemen bir otomobile atladılar. Yol
da Muallâ tatlı bir gülümseme ile: 

— Hani senin daima' bana söylemek 
İstediğin ve benim de: «Bunlardan 
bahsetmiyelim...» dediğim şeyler 
vardı... Kim bilir bana ne kadar gü
zel, ne kadar şiirli cümleler söyliye-
cektin. Haydi bugün seni dinliyorum 
Fahri.. . dedi. 

Hakikaten Fahrinin içi aşkla dolu 
idi. Güzel, şiirli cümleler bulup Mu-
allftya söylemek üzere idi. Fakat tam 
bu esnada kammda öyle müthiş bir 
sancı başgösterdi ki... Genç adam 
hakikaten müthiş bir vaziyette idi. 
Ne yapacağmı şaşırmıştı. Birdenbire 
hiç farkmda olmadan karnındaki 
sancıdan yüzünü buruşturdu. 

Muallâ onun bu halini görünce 
şaşırdı: 

— Ne duruyorsun Fahri, söylesene.. 
Hani dalma söylerdin... Yoksa bana 
karşı içinden birşey gelmiyor mu? 

Fahri oturduğu yerde hafifçe kıv
randı. 

— Geliyor... Geliyor amma... 
— Amması nedir? Geliyorsa söyle. 
Fahri şa§km şaşkın otomobüin pen

ceresinden dışanya bir göz attı. Vay, 
vay, vay... Şimdi şehirden dışarıya 
çıkmışlar, çayırlardan, tarlalar arar 
smdan geçiyorlardı... Aksi gibi böyle 
yerlerde de 100 numara filân bulmak 
çok müşküldü. Halbuki kasumdakl 
sancılar kendisini mahvediyordu. Ak

siliğe bakın ki Muallânm aşkmdan 
tamamile kurtulmak için şişedeki 
hintyagmı da son damlasma kadar 
içmişti. 

O feci vaziyette bir aralık arkadaşı 
Muammer aklma geldi. Dudakları 
aSrasmda ona bir küfür mırüdandı. 
Muallâ: 

— Bana birşey mi söyledin? Anla
madım... diyince hemen kendini top
ladı. Muallâ ona cesaret vermek için: 

— Biliyorum... dedi. Bana karşı ce
saretin çok kırıldı. Bu da benim kaba
hatim... Seni daima susturdum, çe-
kiniyorsun... Söyle Fahri, herşeyi 
söyle... 

Fahri kendisini topalayıp Muallâ-
ya hiç değilse bir kaç güzel şey söy
lemeğe hazırlanırken barsakları ko-
pacakmış gibi kamında müthiş bir 
sancı başladı. 

Bu vaziyette bu gezintiye devataa 
imkân yoktu. Fahrinin aklına bir 
çare geldi. Karnındaki sancılar artık 
tahammül edilemiyecek bir raddeye 
gelince: 

— Aman Muallâ... dedi. Ben eve 
dönmek mecburiyetindeyim. 

Muallâ ters ters sordu: 
— Sebeb? 
Fahri o derece şaşırmış bir halde 

İdi ve o derece karnındaki sancılar 
artmıştı ki, söylediği şeyin son derece
de münasebetsizliğini bile farkede-
medi. Bir yalan uydurdu: 

— Sebeb mi?... Sebeb... Şey!... 
Mutfağın kapısmı açık bıraktım ga-
Uba... Halbuki et almıştım. Ya kedi 
yerse... 

Muallâ kaşlanm çattı: 
— Derhal dönelim... dedi... Demek 

benim yanımda iken aklına mutfakta
ki et geliyor ha.. . 

Fahri içinden: «Sen de benim va
ziyetimde olsaydm eve dönmek için 
ne yalanlar kıvırmazdm ki...» dedi. 
Fakat sevgilisinin elini tutarak: 

— Fakat Muallâcığım,,. Vaziyetimi 
bilmiyorsun ...Halimi bir anlasan. 

— Sus., sus rica ederim... Sevdiği 
kadınm yanmda böyle hareket eden 
bir adam tasavvur edemem... Hemen 
dönelim... Beni evime bırakmana lü
zum yok... Taksimde inerim. 

Ve dödüler. Taksimde indi. Üç gün 
sonra Fahri yine mahzun mahzun 
Tepebaşmdan geçiyordu. Muammer 
onun yanma yaklaştı, sordu: 

— Nasıl kardeşim... Müshilin iyi te
sirini gördün mü?.. . 

(Bir yıldız) 

Bu akşam 

Nöbetç i e c z a n e l e r 
Şişli: Pangaltıda Nargileciyan, Tak

sim: Llmonciyan, Beyoğlu: İstiklâl 
caddesinde Dell&suda, Tepebaşında 
Klnyoli, Galata: Hüseyin Hüsnü, Ka
sımpaşa: Müeyyed, Hasköy: Aseo, 
Eminönü: Salih Necati, Heybeliada: 
Halk, Büyükada: Halk, Fatih: Hamdi, 
Karagûmrük: Ahmed Suad, Bakır
köy: Merkez, Sarıyer: Nuri, Tarabya, 
Yeniköy, Emirgân, Rumelihisannda-
ki eczaneler, Aksaray: Cerrahpaşa-
da Şeref, Beşiktaş: Nail, Fener: Emll-
yadl, Beyazıd: Kumkapıda Belkis, 
Kadıköy: Pazaryolunda Rıfat Muh
tar, Modada Al&addin, t^sküdar: İtti-
had, Küçükpazar: Hasan Hulusi, Sa
mana: Kocamustafapaşada Rıdvan, 
Alemdar: Divanyolunda Esad, Şehre
mini: Topkapıda Nâzım. 

Bas, dis, nezle, grip, romatizma, nevralji, kırıklık ve bütün 
ağnlarmızı derhal keser. İcabında günde 3 kaşe almabilir. 

»u küçük şişe idi. Demek bir hafta 
dü^^^ ^^^ geçecekti. Artık Muallâyı 
ha^J'^^^^y^cekti. Bundan sonra ra-

KAPTAN PAŞA GELİYOR 
Tarihî Deniz Romanı 

^ Yazan: İskender F. «—*-"* Tefrika No. 130 « — ^ 

Dırahşan çok telâşlıydı. "Paşa efendimizi göreceğim, 
hemen haber veriniz... „ dedi 

Grip, Baş, ve Diş ağrılan 
Nevralji, Artritlzm, Romatizma 

Dırahşan elçinin çok hoşuna git
mişti. 

— Sen ne açık gözlü bir kadınsm! 
Diyerek, saatler geçtikçe Dırah-

şamn yanına sokuluyor, onu İyice av
lamak istiyordu. 

Venedik balyözüne böyle bir kad-
dm ne büyük hizmetler görebilir, ne 
yararhklar gösterirdi. 

— Ben, senin gibi bir kadını gök
te ararken, yerde buldum. Vallahi 
Allahm talihli kulu imişim. 

Dedi.. Dırahşanm ellerini avucu-
nun içinde sıktı: 

— Sinan paşa o kadar budala bir 
adamdır ki, dedi, geçen gün elçileri 
huzunma kabul ettiği zaman belim
de küçük bir hançerim vardı. Belki 
yoklarlar diye, orada bu hançeri 
pantalonumun içine sokuverdim de 
farkma bile varmadı. 

— Sizin hançerinizden ona ne?... 
— Bu, saraym bir âdetidir. Ora

ya girenler, yanlarında silâh taşımaz
lar. Bazan da insanın üzerini mua
yene ederler. 

Dırahşan kahkahayla güldü: 
— Demek veziriazamı atlattınız 

da haberi olmadı ha!.. İşte buna 
sırtüstü yatıp ta gülmeli. 

— Ben bile yaptığıma içimden 
gülüyordum. 

Veneyro epiyce sarhoş olmuştu. 
Bir aralık koynundan bir kese al

tın çıkararak Dırahşana uzattı: 
— Al bunlan yavrum! Yann ken

dine güzel bir elbise al. Ve'buraya 
sık sık bir asilzade gibi gel. 

Dırahşan para gönnemiş bir ka
dın değildi. Fakat, elçiye böyle gö
rünmek gerekti. Altınları avucunun 
içine aldı... Görmemişler gibi, göz
lerini açarak bağırdı: 

— Bunlarm hepsi benim mi? 
—I Evet., hepsi senin! Başka se

fer geldiğin zaman daha çok verece
ğim. 

— Bu paraları bana neden veri
yorsun! 

— Elbise alman, süslenmen için... 
—, Bunlar çok gelmez mi? Ben beş 

altmla baştan tırnağa kadar süsle
nirim. 

— Kıymetli elbiseler, mücevherler 
almam ve karşıma prensesler gibi 
gelmeni istiyorum. 

— Sonra"?... 
— Sana bir iş vermek niyetinde-

3^m! Bilmem ki onu kolaylıkla ya
pabilecek misin? 

Dırahşan süzgün gözlerini elçinin 
yüzüne dikti: 

— Vallahi siz bana her zaman böy
le para verirseniz, ben dünyayı 
altüst ederim. 

Veneyro Dırahşanm kulağına 
eğildi: 

— Dünyayı altüst etmeğe lüzum 
yok. Bir kişiyi yere sermek kâfidir! 

— Bir kişiyi mi? 
Venedik elçisi güldü: 
— Evet. Bir kişiyi., onu. 
— O da kim? 
— Haniya demindenberi adı geçen 

bunağı... 
Dırahşan tekrar kahkahalarını sa

vurmağa başladı: 
— Adam sen de. O budalayı yere 

sermek te güç bir iş mi sanki? 
VKiejrro sevinç ve neşe içinde gü

lüyordu. 
Şarap kadehleri sık sık boşalıyor, 

Venedik elçisi artık yerinden kalka-
mıyacak bir hale geliyordu. 

Dırahşan bu sırada, yatağın ke-
narmda asıU duran bir sedef teşbih 
gördü. 

Venedik balyozunun gözleri kapan
mıştı. 

— Haydi yatahm artık, meleğim! 
Diye söyleniyordu. 
Dırahşan bu teşbihi yavaşça ala

rak koynuna koydu. 
Yattılar... 

* ** 

Veneyro gözlerini oğusturarak sor
du: 

—, Neden böyle erkenden kalktın? 
— Ah, sormayın sinyor! Benim 

belâlı bir dostum vardır. Sabahleyin 
evde bulunmağa mecburum. Beni, 
gelir de evde bulamazsa mahvolu
rum. 

Veneyro yatağından başmı uzattı: 
— Sana Rozitamn neden gözden 

düştüğünü soracaktım! Bunun hak
kında bana malûmat getirebUir mi
sin? 

— Bunu öbür sefer geldiğimde gö
rüşürüz, sinyor! Şimdi konuşmağa 
vaktim yok. AUaha ısmarladık... 

* 

Ertesi sabah sinyor Veneyro uyan
dığı zaman Dırahşanı çoktan kalk
mış ve hazırlanmış bir halde, hytık-
ta buldu. 

Dırahşan çok telâşlı görünüjrordu. 

Sinan paşan ın k o n a ğ ı n d a . . 
Dırahşan, Sinan paşamn konağı

na koştu. Veziı-iâzamın kâhyası Bi
lâl ağa Dırahşanı kapıdan karşıladı: 

— Hayrola, sarı çiçek? Böyle sa
bahleyin kargalar yuvasmdan çık
madan nereden geliyorsun? 

Dırahşan çok telâşlıydı: 
— Paşa efendimizi göreceğim. He

men haber veriniz! 
Dedi. Bilâl ağa soğukkanlı bir 

adamdı. 
— Paşa efendimiz henüz uyanma-

ımştır. Uyansa bile haremden çık
mayınca, yanına gidemeyiz. 

Dedi ve Dırahşanı başmdan sav
mak istedi. Gerçek Sinan paşa ha
remden çıkmadan, kimse Ue görüş
mez ve misafir kabul etmezdi. O an
cak padişah tarafından davet edilir
se, kendisine böyle bir haber geldi
ği bildirilirdi. 

Sinan paşa çok sert ve asabi bir 
vezirdi. Bir dediğiıü bir daha söyle
mezdi. Uşaklar, seyisler, haremağa-
lan karşısında tirtir titrerlerdi. 

Dırahşan çok ısrar etti: 
— Benim getirdiğim haberi ken

disi bekliyor. Bana ne... İsterseniz 
haber vermeyin... Sonra siz pişman 
olacaksımz! Haşlamayı ben yiyecek 
değüim ya. 

Diyerek kapıdan dönüp gitmek 
istedi. 

Büâl ağa genç kadının kolundan 
çekti: 

— Hele dur bakalım. Mademki mü
him bir iş için geldin., bir kere ha
reme gideyim; paşa efendimizin kal
kıp kalkmadığını öğreneyim. Kalk-
mışsa derhal haber veririm. 

Paşanın kâhyası Dırahşanı oda
sına aldı. 

Koşarak merdivenlerden çıktı., ha
rem dairesine geçti. Sinan paşa ye
ni uyanmıştı. Bilâl ağayı telâşlı 
görünce: 

— Saraydan mı, çağırıyorlar? 
Diye soı-du. 
Sinan paşanın gözdelerinden biri 

paşanın omuzlarını oğuşturuyordu. 
Bu da bütün kadınlar gibi çok kıs
kanç bir Çerkeş dilberi idi. Bilâl 
ağamn: «Çengi Dırahşan geldi!» de
meğe dili varmıyordu. Bir şeyler 
söylemek istedi.. 3rutkundu, öksür-
dü. Fakat ağzım açamadı. 

Sinan paşa vaziyeti anlamıştı. 
Gözdesine dönerek: 
— Haydi yavrum benim cübbeml 

getir., hava serince. Arkama alıp 
kalkacağım. 

Dedi. Çerkeş dUberi yanmdaki 
odaya geçince, Bilâl ağa veziriâza-
nun kulağına eğildi: 

— Beni affediniz, devletlim! Sizi 
rahatsız etmek istemezdim amma, 
çengi Dırahşan telâşla geldi., sizi 
görmek için çok ısrar etti. Mühim 
diyecekleri varmış devletlim! 

Sinan paşa, Dırahşana verdiği va
zifeyi unutmamıştı. 

— İyi ki geldin, Bilâl! Onu danlt-
mağa gelmez. Odanda oyala biraz., 
ben şimdi haremden çıkacağım. 

Dedi. Gözdesinin getirdiği cübbe-
yi giydi... 

Abdest aldı. Büâl ağa odadan çı-
kmca veziriazam da çarçabuk ha
zırlandı. 

Gözdesine: 
(Arkası var) 

İÜ 
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Sefarethane kapısında bir yabancı '̂kapıyı açın,, dîye haykırdı... 
Kafası kesilen İngiltere kralı Char

les, henüz Galles prensi iken İspanya 
kralı 4 üncü Philippelş kız kardeşi 
Dona Maria ile evlenmek istedi ve yo
la çıktı. 

O devirlerde İngiltereden İspanya
ya gitmek ho§ bir seyahat değildi. 

Charles'm beraberirid» Bucking-
ham dukası vardı. İkisi de kıyafet de
ğiştirmişlerdi. 

Parise geldiler. Onları kimse tam-
madı. Atlarına bindiler, tekrar İspan
yaya doğru yola çıktılar. On bir gün 
sonra, martın ortalarına doğru Mad-
ride girdiler. Madrid sokaljlan zifir gi
bi karanlıktı. 

Güçlükle İngiltere sefaretini buldu
lar, kapıyı çaldılar. Demir tokmak, 
gecenin sessizliğinde boğuk bir aksi 
şada uyandırdı. Bir pencere açıldı, bir 
ses gürledi: 

— Kim o?.. Bu saatte kapı çalımr 
mı?.. Kimsiniz siz?.. 

— İki İngiliz asılzadesiyiz, Sa Ma
jestenin sefirile konuşmak istiyoruz. 

Pencere kapandı, fısütüar oldu. 
Ayak sesleri duyuldu. Sonra gene 
pencereler açıldı, başlar göründü: 

— Eğter asilzade iseniz elçi sizi ka
bul edecek-

Charles: 
— Son Ekselans aşağı kadar inmek 

zahmetine katlansın, dedi, kendisini 
temin ederiz. Artık ayakta duracak 
halimiz kalmadı. 

Seyyah doğru mu söylüyordu, yok
sa alay mı ediyordu? Elçi meraka düş-
tü ve büyük kapıya kadar indi. Kapı-

Uzun boy 
En uzun boylu kadm kimdir? Bu

nu aramışlar ve bulmuşlar. Bir Ma
car kızıdır. Yirmi dört yaşındadır. 
Adı, Gizela Zambodur. Boyu 2 metre 
05 dir. Fakat biçimsiz değildir, güzel 
bir kızdır ve her âzası boyile mütena-
sibdir. . ^ 

En uzun boylu kadmlâr Amerikalı 
kadınlardır, boyları 1 metre 60 dır. 
Siz 2 metre 05 i gözönüne getiriniz!,. 

Usta boksörler 

Kangrular çok kuvvetli hayvanlar
dır. Hem kuvvetlidirler, hem de kav
gacı. 

Kavgaları enteresandır. Onlar ara-
larmda insan gibi dövüşürler. Bunun 
için de kuyruklarına dayanırlar, kuy-
ruklarmı destek gibi kullamrlar ve 
arka ayaklarile mücadeleye girişirler. 

H 

S 

mn kanatlarını açtılar. Atlılar atla
rından indi. Nöbetçilerden biri fener 
tuttu... Fener yüzleri aydınlatınca, elçi 
hayretler içinde kaldı, geriledi: 

— Son Altes... Siz... siz misiniz., 

Galles prensi gizli dolaşmaktan 

usanmıştı. Ertesi günü bütün Madrid 
İngiltere ve İskoçya veliahdinin şehir
lerinde olduğunu duydu. 

Ziyafetler, eğlenceler başladı. Ziya
fetler bin bir gece masallanndaki zi
yafetleri andırıyordu. Kont Gondo-
mar'm verdiği ziyafette, prense altm 

A 
V 
lE 

ve gümüşten bir taht yaptırmış, altm 
ve gümüş sırma işlemeli kadife ile dö
şemişti. 

Sofraya hizmet edenler de altın ve 
gümüş sırmalarla süslenmişlerdi. Kra
liçe, Hollanda kumaşlan hediye etti. 
İspanya asilzadeleri, geceleri fener 

Sakatlar 
Bir insan kaza veya hastalık neti

cesi âzasından birini kaybederse, vü-
cudüne itimadı kalmaz. Onu bu yok-
suzluğa ahştırmak lâzımdır. 

Almanyada sakatlar içuı kurslar 
açüdı. Tek bacakhlara koşmak, yük
sek ve uzun atlamak öğretiyorlar. 
Uzun 1 metre 35, yüksek 3 metre 50 
atlıyan tek bacakhlar varmış. 

Resimle yazı 
Bulgaristan köylülerinin yüzde dok

san dokuzu okumak bilmez. Bunun 
için Bulgaristan ormanlannda gezen
ler, bazı noktalarda yaftalar görürler. 
Meselâ bir yaftada bir-pîfto resminin 
üstüne iki çizgi çekilmiş, iptal edilmiş 
altma da bir polis kasketi resmi yapıl
mıştır. Anladmiz im? «Sigara içmek 
yasaktır, içeni polis yakalar» demek
tir. 

A t yarışı 
Son zamanlarda at yarışları aldı 

yürüdü. Ama karada değil, denizde. 
Evet, denizde at yanştınyorlar. Sü

variler mayo giyip ha3rvanlannı suya 
sokuyorlar, fakat hayvanm ayağı yer
den kesilince, öyle süratli yüzüyor ki, 
süvari kendini suya atıp yüzmeğe 
mecbur kahyor. 

Atlann sahihleri de yanşı motörler-
den takib ediyorlar. 

Ikincikânun bilmecesi 

Soldan sağa: 1 - Hayvan 2 - Bera
ber doğan 3 - Bir isim' 4 - Geceleri do
ğar 5 - Büyük çıngırak 6 - Mektup. 

Yukard^ a:şağı: i - Bayağı 7 -
Fransızca bir harf 8 - Hastaya verUen 
9 - Zarar 10 - Güzel kokulu ot. 

Bilmecemizi doğru halledenlerden 
birinciye: 10 lira. İkinciye: 5 lira, 
üçüncüye 3 lira, dördüncüye: 2 lira,' 
beşinciye 1 lira. 

15 kişiye: Birer taj^are. 20 kişiye: 
Birer şişe kolonya. 2Ç kişiye: Birer 
kıravat. 20 kişiye mıihtelif hediyeler 
verilecektir. 

Bilmecemizi halledenler 

Bedtt Gttsln 

Pasta oyunu 

Beş kişi ojmıyabüir. Her oyuncu A 
yerine bir pasta koyacak, bu pasta 
bir fis olabilir. 

Pastalar, yaıü fişler evvelâ sol ta
rafta, mutfağm masasına sıralana
cak, sonra yemek sofrasma B ye götü
rülecek, fınndan geçirilmek şartile, 

Bvmım için tek tavla zarı lâzımdır. 
Eğer oyunun başlangıcında biri 2 

atarsa, pastası pencereden dışan gi
der, o da oyundan çıkar. 6 dan sonra 
3 atıhp kömür kovasma düşerse, pas
ta köpeklere verilir. Eğer 5 atüırsa, 
pasta kediye kısmet olur ama, oyun
cu oyundan çıkar. 

Pastası fınna giren 03runcu, bir ke
re daha 6 atmadan pastasım fınndan 
çıkaramaz. Bunun için de üç kere 
zan atmak hakkı vardır. Atamazsa 
pastası fırında yanar. 

Miyopluk 
Miyopluk uzağı görmemek demek

tir. Japonyada bu hastalık çok fazla 
arttı. Gözlüklüler çoğaldı. 

Mühim bir derd değil diyeceksiniz. 
Mühimdir. Çünkü Japon gençleri göz
lüklü kızla evlenmek Istemlyorlsır, 
müesseseler de gözlüklü memur kul
lanmıyor. Japon hükümeti bu illetle 
mücadele çaresi aramaktadır. 

alaylan tertib ediyorlardı. Prens, bü
tün eğlenceleri, hiç yorulmadan, oda-
smm penceresinden, oturduğu yerden 
se3rredebilsln diye, iki kaUı seyyar ti
yatrolar yapmışlardı. Oyunlar ve eğ
lenceler, penceresi önüne getirilen bu 
tiyatroda cereyan ediyordu. 

Kral, kendisine bir anahtar verdL 
Bu saraymm anahtanydı. Prens iste
diği zaman kralın dairesine girebilir
di. Prense kral muamelesi yapıyorlar
dı. Kendi krallanmn önünde şapka 
çıkamayan İspanya asilzadeleri, pren
sin önünde baş açık duruyorlardı. 

Avdetinde İspanya kraü iki araba, 
iki yüz pırlanta, on iki İspanya atı, 
iki Arab atı, altın takımlarüe on tas, 
yirmi dört katır hediye etti. 

Santandar limanmdan gemiye bin
di. Santandar şehri de iki bin tavuk, 
üç bin piliç, dört bin güvercin, yüa 
koyun, jdrmi öküz, elli kavanoz reçel, 
yüz testi şarab, bin tane taze beyaa 
ekmek verdi. 

Fakat prens, bütün bunlara rağmen 
Dona Maria ile evlenemedi, siyaset 
mâni oldu. 

Charles Paristeyken, Louvre sara
yında prens Henriette de France'ı gö
rüp gözüne kestirmişti. Madrid dilbe-
rile evlenemeyince 4 üncü Henri'nln 
güzel kızile evlenmeği kafasına koy
du. 

Charles, ölünciye kadar, Madridde 
geçirdiği günleri ve Paristen Madride 
kadar olan atlı seyahatini unutmadı. 

ören 
— Bugün arkadaşımn doğduğu 

gün, çaya gideceksin değil mi? 
— Evet. 
— Sakm yıkanmadan gitme. 
— Hacet yok anne. 
— Neden? 
— Aımesi tören yapmıyacağızl dedL 

Tuhaf ev 

Şu koskocaman, güzel binayı görü
yorsunuz ya... Bu binamn yapılışı çok 
tuhaftır. 

Bina bugün Londrada, «London 
Bridge» dedir. Fakat temeli orada 
atılmadı. 

Bu bina HoUandada yapıldı, sonra 
parça parça sökülüp parçalar ayn ay-
n İngfUtereye taşmdı ve Londrada, hiç 
çivi kullanılmamak şartile yeniden 
bina edildi. 

I 

Deniz tutmasına karşı 
Profesör Po-

zerski, denia tut-
masma karşı 
tecrübeler yap
mak için bir âr 
let icad etmiş. 
Bu âlet, mün-
hanUer çizerek, 

tıpkı aalgaya yakalanmış bir vapur gi
bi yalpa vura vura sallanan bir sa-
İmcaktır. Profesör bu salıncağa, tıpkı 
insanlar gibi deniz tutan bir köpik 
bindiriyor, hayvanı iyice sallıyor, mi
desini bulandmyor, sonra muhtd'lf 
ilâçlar aşılıyarak deniz tutmasınm te
davisine çalışıyor. Eğer muvaffak olur
sa, bundan sonra kimseyi deniz tutım-
yacakmış!.. 

Çok 
Yaramaz kız annesile beraber oyun

cakçı dükkânına girdi. Bebek istiyor
du. Annesi sordu: 

— Nasıl bebek istiyorsun?.. 
— Beşiz kardeşler olsunl» 

Sanmaymız M, yalnız ya» günleri sıcaklarda kaînp kurulur. Birçok memleketlerde, gençler, kış günleri, kar 
içinde de kamp kurarlar, açık havada ya^taıiaı-. Resmimizde, Alp dağlairt.rn ?< arlan ortasmda kamp kuran bir 
aile ile, 1910 modeli Ur otomobili görûyorsunua. Bu otoınobll kûşk pekline ko ^muştur. 

Çiçekler zehirli midir? 
Pek çok kişi, 

yatak odalarma 
çiçek koymak, 
varsa gece ya
tarken çıkanr-
1ar. 

Çiçekler, gün 
battıktan sonra 
gaz karbonik neşrediyormuş. 

Bu gaz karbonikle zehirlenip ölmek 
ihtimali var mıdır? 

Geceleri gaz karbonik neşreden çi
çekler vardır amma, neşrettikleri ga« 
çok azdır. Bir insanm bu gazdan ze
hirlenmesi için, bu çiçeklerden elli yıl
lık bir çmar büjrtiklüğüne müsavi ge
lecek kadarmı toplamak lâzımdır. 

ö r ü m c e k a ğ ı 
Yeni - Glnede örümcek ağlarından 

balık ağı örerler. 
Yerü - Ginenin örümceklerini bizim 

örümcekler gibi sanmayımz. Yeni- Gi
ne örümceklerinin ağlanna serçe bü
yüklüğündeki kuşlar yakalanır. 



29 Kânunusani 1938 A K Ş A M Sahife 13 

ek 

en 
» • 

an 

im 

)ü-

"f.., '*:::^ torc/KC>iv 
29 Kânunusani 938 — Cumartesi 

İstanbul — Öğle neşriyatı: 12^0: Plâkla 
Türk musikisi, 12,50: Havadis, 13,05: 
Plâkla Türk musikisi, 13,30: Mulıtelif 
plâk neşriyatı, 14: SON. 
Akşam neçriyatı: Saat 18,30 Plâkla dans 

musikisi, 19Bayan Nihal: Piyano ve keman 
refakatUe, 19,30 Konferans: Selim Sim Tar-
can (Çocuk terbiyesi). 19,55 Borsa haber
leri. 20 Sadi ve arkadaşlan tarafından 
Türk musikisi ve halk sarkılan. 20,30 Ha
va raporu. 20,33 Ömer Riza tarafından 
arabca söylev. 20,45 Semahat Özdenses 
ve arkadaşları tarafından Türk musikisi 
ve halk şarkıları. (Saat ayan). 21,15 Or
kestra: 1 - Wagner: Lohengrin prelude. 
2 - Rimsky - Korsakoff: Scherazade. 
3 - Morena: Straubfedem. 4 - Sibellus: 
Valse triste. 5 - Glinka le doute. 

22,15 Ajans haberleri. 22,30 Plâkla solo
lar, opera ve operet parçalan. 22,60 Son 
haberler ve ertesi günün programı. 23 Son 

Ankara — Öğle neşriyatı: 13,30 - 13,50: 
Muhtelif plâk neşriyatı, 13,50 - 14,15: 
Plâk: Türk musikisi ve halk şarkıları, 
14,15 - 14,30: Dahili ve haricî haberler, 
15,30 dan itibaren Müzik Öğretmen mek
tebinden naklen Cumhur Başkanlığı 
Filarmonik orkestra heyetinin konseri. 
Şef Praetorius. 

Akşam neşriyatı: 18,30 - 18,35: Plâk 
neşriyatı, 18,35 - 19,10: Çocuklara kara
göz (Küçük Ali), 19,10 - 19,35: Türk mu
sikisi ve halk sarkılan (M. Karındaş ve 
arkadaşları), 19,35 - 19,50: Saat ayarı 
ve arapça neşriyat, 19,50 - 20^5: Türk 
musikisi ve halk şarkıları (Bay Muzaffer 
ve arkadaşları), 20,15-20,30: Hukukî ko
nuşma: Hukuk İlmini Yayma kurumu 
taraf aldan, 20,30 - 21: Türk musikisi ve 
halk şarkıları (Salâhaddin ve arkadaş
ları), 21 - 21,15: Ajans haberleri, 21,15 -
21,55: Stüdyo orkestrası: 1 - Micheli: 
Serenade de baiser, 2 - Fetras: Die 
Keusche Sausanne, 3 - Audran: Mascotte, 
4 - Haberi: Oryantalisches intermezzo, 
6 - Urbach: Per Aspera ad astra, 21,55 -
22: Yarınki program ve İstiklâl marşı. 

Avrupa pro{:ramı 
Saat 20 de 

Viyana 20,30 da. Viyana operet hava
lan — Frankfurt 20,10 da, askeri muzi-
ka — Kolonya 20 de, büyük konser — 
Leipzig 20,10 da, opera danslan — Na
tional 20,45 de, radyo orkestrası — Lon
dra 20 de, askerî muzika ve 20,45 de, 
keman konseri — Orta İngiltere 20,45 de, 
piyano konseri — Roma 20,30 da, radyo 
orkestrası — Prag 20,20 de, cazband — 
Peşte 20 de, çigan muzikası. 

Saat 21 de 
Prag 21 de, «Serseriler Kralı» opereti — 

Deutschlandsender 21 de, radyo orkes
trası — Berlin 21 de, operet havalan — 
Frankfurt 21 de, büyük çeşitli konser — 
Hambur 21 de, Monika opereti — Kö-
nigsberg 21 de, «Dilenci Talebe» ope
reti — Saarbrücken 21 de, radyo orkes
trası — Strasburg 21,30 da, konser — 
Radio Toulouse 21,45 de, eğlenceli kon
ser — National 21,30 da, eğlenceli mu
zika — Roma 21,30 da, eğlenceli muzi
ka — Varşova 21 de, salon orkestrası — 
Bükreş 21,15 de, dans muzikası. 

Saat 22 de 
Viyana 22,50 de, piyano konseri — 

Berlin 22 de, operet havalanna devam — 
Deutschlandsender 22 de, güzel melodi
lere devam — Hamburg 22 de, Monika 
operetine devam — Kolonya 22 de, kon
sere devam — Könisgberg 22 de, opere
te devam — Brüksel 22,15 de, Herodias 
operası —*Btfesburg 22,30 da, solistler ve 
orkestra — Radio Toulouse 22,45 de. Vi
yana muzikası — Londra 22 de, salon 
muzikası — Milano 22 de, «Gülen Adam» 
operası — Lüksemburg 22,30 da, kon
ser — Hilversum 22,15 de, radyo orkes
trası — Varşova 22 de, dans muzikası y-
Bükreş 22,45 de, Rumen havaları — Peş'.V 
22,30 da, orkestra konseri. 

Saat 23 de 
Berlin 23,30 da, eğlenceli muzika — 

Diğer Alman istasyonlan 23,40 dan itiba
ren dans muzikası — Brüksel 23 de, ope
raya devam — Strasburg 23 de, konsere 
devam — National 23,35 de, radyo or
kestrası — Londra 23 de, eğlenceli muzi
ka — Roma 23,15 de, keman konseri — 
Milano 23 de, operaya devam — Lük
semburg 23,15 de, senfonik konser — 
Varşova dans muzikasma devam — Prag 
23,30 da, orkestra konseri. 

Saat 24 den itibaren 
Alman istasyonlan 24 de, dans muzi

kasma devam — Stuttgart ve Frankfurt 
1 den 2 ye kadar gece muzikası — Brük
sel 24 de, opereya devam — Radio Paris 
24,05 de, senfonik muzika ve şarkılar, 
1 de dans muzikası — Strasburg 1 de 
dans muzikası — Radio Toulouse — Keza 
Toulouse P. T. T. 24,15 de, konser, 1,35 den 
2 ye kadar gece muzikası — Natinoal 
1 de dans muzikası — Roma 24,15 de, 
dans muzikası — Lüksemburg 1 den 3 e 
kadar dans muzikası — Varşova 3 e ka-
öax dans muzikasme devam — Peşte 
24,10 da. çigan muzikası. 

; YENt NEŞRİYAT 

UYANIŞ 
Resimli Uyanış (Servetifünun) mec-

Kiuasmın bu haftaki sayısı güzel bir ka-
Pak içerisinde zengin mûnderecatla İnti
şar etti. Bu sayıda şair Yusuf Ziya İle 
yapılmış enteresan bir mülakat, Dr. 
Şaht'ın bir makalesi, Enis Bülend Ye-
'lek'in Edebiyattaki megalomanlere dair, 
Oavsi Halit Ozansoy'un son musiki mü
nakaşaları üzerinde makaleleri vardır. 
Aynca Ali Kemal Meram, N. İhsan Berk, 
Kerime Nadir tarafından yazılmış maka
le, şiir ve hikâyeler, haftanm meseleleri, 
DlljUyografya, resimli aktüaUte v. s. 

ibrahim Hoyinln Tagore'den çevirdi
ği «Bahçıvan» tefrikası devam ediyor. Her 

JŞûnevesr (Uyanış) ı okumalıdır. 

Dr. ihsan Sami 
, ISTAFİLOKOK AŞISI 
jştafilokoklardan mütevellit (erg^en-
"k, kan çıbanı, koltuk altı çıbanı 
8>T>acık) ve bütün cilt hastalıkla-
•ina karşı pek tesirli bir aşıdır. 

Divanyolu No. 113 

T. İ S BAKKALI 
1938 

KûçûK Carî Hesaplar 

İnramlue M Pl ant 

4 adet 1000 liralık - 4 0 0 0 iira 
8 „ 500 „ -4000 „ 

16 „ 250 „ -4000 „ 
100 „ - 7600 „ 
50 „ -4000 „ 
25 „ - 5000 „ 

76 „ 
80 „ 

200 „ 
384 „ 28600 „ 

Kuralar: 1 Mart, 1 Haziran, 1 EylûI, 
Birincikânun tarihlerinde çekilecekt 

ûl, l ] 
ktir. I 

En az lira mevduatı 
bulunan kasaplar kuralara 

dahil edilecektir. 

Soğuk algınlığı - Nezleye karşı 

PASTIL ANTİSEPTİK 

Teneffüs yollarile geçen has
talıklara kar$ı korujrucu, te-

'̂ >* g y *î i kat'î pastillerdir. Nezle, 
bronşit, grip ve boğaz rahat
sızlıklarında, ses kısıklığında 

N.^1^^^ pek faydalıdır. Bütün ecza
nelerde bulunur. 

İNGİLİZ KANZUK 

2» ECZANESİ 

Beyoğlu, İstanbul 

• >N, 
"-̂ l̂ 

Beyoğlu mıntıkası tahsilat müdürlüğü 
Feriköy Tahsil Şefliğinden: 

Şubemize kazanç ve muamele vergisinden borçlu Jüt mensucat dokuma li-
mited şirketinin İstanbul itlıalât gümrüğü BegUctaş Antreposunda mevcut ve 
mahcuz 80 balya Jüt ipliği gümrük resmi muamele vergisi ve sair bilcümle rü
sum müşteriye ait olmak üzere 2/Şubat/938 tarihine müsadif çarşamba günü 
saat 2 de mahallinde satılacağından isteklilerüı güvenme akçalarile mahalli mez-
kürde bulunmaları ilân olunur. (443) 

Lokomotif MxM\ K\\mû 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

Kırıkkaleds yevmiye ile çalıştırılmak üzere bir lokomotif makinisti ahna-
caktır. Talip olanların bir istida Ue müracaatları. ,339 

TEDAVÜLDEN ÇEl̂ iLEN PADANIZ "MİCBIÖ 
CIWE.TLE SİZİ İLERLETMEZ. ^ 

ONU BANkAYA VATJlîiNlZ 
MEQ TÜRLÜ İZAHATI PIŞELEBİMİZOCN ALINIZ 

UOLANTi[^AN^öNiN.V 
l̂ ARAKOy, PALAS ALALEMCI HAN 

İzmir Belediyesinden: 
36,39 sayıh adalarda heyeti umumiyesi iki yüz elli bin liraya olup bu senel 

maliye içinde vahidi fiyat cetveline tevfikan yirmi beş bin lirahk kısmı yaptırı
lacak garaj santral işi 8/2/938 sah günü saat on altıda 2490 sayılı kanunun mad 
dei mahsusasma tevfikan kapaU zarflı eksiltme ile ihale edilecektir. Keşif ve şart
nameleri mezkûr 2490 sayıU kanunun maddei mahsusasma binaen bedeli mu» 

kabilinde baş mühendislikten tedarik ed Uir. İştirak için bin sekiz yüz yetmiş boy 
liralık muvakkat teminat makbuzu veya banka teminat mektubu ile söylenen 
günde saat on beşe kadar mektuplar encümene kabul olımur. (450) 

Satış ilânı 
Tasfiye halinde bulunan Kadıköy iskele gazinosu şirketi münfesihasma 

ait FUİps marka Radyo gramofon, oparlör, muhtelif plâklar hezaren sandal-
yalar, mermer masalar, çay fincanları, seccadeler, ve sair gazino eşyası 7/2/93fc 
pazartesi günü saat 14 de Akay idaresinin Azapkapıda kâin levazım amba
rında açık arttırma svu-etile satılacağı ilân olunur. (561) 

Tasfiye memuru Avukat: 
Adnan Cemil Uryftnl 
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İSTANBUL 
TtCARET re ZAHtRB BORBAfll 

JE8/V9SS 
r t A T I . A B 

CtNSt 

Bugd^ raaaosk 
Arpa yemlik 
Arpa Anadol 
ÇavdaS 
Mısır bejrai 
Kuşyemi 
Nohut 
Yapak Aaulol 
Peynir boya* 
PesnUr kaşaB 
Z. Yağ y^nekllK 

Afatı Tukan 
KI. Pa. Kr. Pa. 

5 % « • -
4 i n — * . 
4 7 —«^ 
B « . >. . . 
4 ^ _ , ^ 
a so 8 sı 
6 80 »- — 

47 20 -> — 
W t — — 
56— - — 
46 — -*-•*-

a s i ı i N 

Buğday^ 
Arpa -
Mısır 
Un ' 
Nohut^ 
Yapak; 
Tavşan 
TUki 
Zerdeva 
Sansar 

. US Ton 
.60 . 
' 67 » 
- .ss > 
. la . 

ı/a » 
1B2SS A. 
2911 » 

30 » 
395 » 

O I | V t A T L A B 

Buğday: lAv9ep\û 
Buğday: şikago 
Buğday: Vlnlpek 
Arpa: Anvera 
Mısır: Londra 
Ket«ı T.: Londra 
Fındık ̂ O.: Hamburg 

5 ^ K. 
4 ^ » 
&M » 
4 ^ > 
S.90 > 
tJBİ > 

44,— » 

28/1/9» Cuma rfin» 
İstanbul Halind» toptaa aatdaa yaf meyra 

f« Mbıelfiria fiatlol 

Cinsi 

168 

Pırasa 
Ispanak 
Lahana 
Havuç 
Kereviz kök 
kereviz yaprak 
Pancar 
Karnabataar 
>Yeşll salahı 
Taze soğan 
MaydonoK 
Turp 
Balkabağı 
Kestane kıbal^ 
Elma 
Elma Qı 
Elma •İnebohı 
Elma Ferik 
Armud Jlnkava 
Ceviz 
Ayva 
Ağaç kanmıı 
iYerU llmoıı 
Ecnebi limon 
Portakal: 

» Dörtyol 
> I>âıt7ol 
» Dörtyol 
» Dörtyol 
« Dörtyol 
> Alanya 
» Alanya 
» Alanya 
» Fenike 
» Bize 
» Wa» 
» Rlz* 

Mandalin Riz» 1,00 
B Bodrum 100 

Enaşa^ ED 
Mikyası Flatl 

Kr.S. 
Kilo 3 — 

» « — 
» 4 — 
» 4 — 
» 7 — 

OeaMt 3 — 
» S -> 

» ' « — 
DeoMk — « t 

» —50 
» —66 

KU» 366 
> 3 — 
m 16 — 
• t« — 
> 6 — 

6 — 
17 — 
7 — 
6 <-> 

100 
100 

Altod 3 — 
> aoB — 
> 130 — 

yflkselı 
Fiatl 
Kr.B. 

4 — 
10'— 
6 — 
6 — 

10 — 
4 — 
3 60 

36 — 
00 — 

1 — 
— 7» 
— 60 
4 — 
4 — 

36 — 
U — 
U — 
16 — 
s o 
lo — 
10 •— 
6 — 

3 0 0 ^ 
160 — 

Sîz de bu kremden şaşmayınız! 

I 'JL\IJİI i 'A 
BALSAMIN KREMİ 

Bütün dhauda dli senedir dal* 
ma üıtttn ve eşsiı kalmıştır. 

KREM BALSAMIN 
Büyük bir bilgi ve uzun bir tec
rübe mahsulü olarak TÜcude ge
tirilmiş yegâne sıhhi kremlerdir. | 

KREM BALSAMIN 
Şöhretini söz ve çarlatanhkla 
değfl, sıhhi evsafuun Londra, 
Paris. Berlin, Nev-York Güzellik 
Enstitülerinden yüzlerce krem 
arasmda birincilik mükâfatım 
kazanmış olmalda isbat etmiştir, j 

ırDPAjr DAwc AAJitu Güûdüz için yağsız, gece için yağü ve 
KKtsM tSAUHAMIN halis acıbadem kremleri olarak dört 

nev'i vardır. 
t - o r / L f DArcA»>HM Ötedenberi tamnmış hususî v%?ola-
İ^KtLM tSAi^AMin nn^a satüdığı gibi son defa sureti 

mahsusada imal ettirdiğimia gayet şık ve beraber taslmağa elverişli 
hususi tüpler derunünde dahi satılmaktadır. Flatça daha ehven oldu
ğu kadar pek kullanımlı ve zarif olan 

iTDiTii/r DAr c A^/rtKT ^^P^^'^ bûtim nevllerile tanınmış, ecza 
A.K£.M İSAL.ÖAJVHPI ıtriyat ve tuhafiye mağazalarmda 

bulımur. 
İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 

BEYOĞLU — İSTANBUL 

D İ K K A T : 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 

36 ük sandık 275 — 
«4 lOk > MO — 
80 Uk > 160 — 

100 Ittk » 125 — 
130 Uk » 125 — 

64 Uk » 350 — 
60 Uk > 250 — 

100 lûk > 170 — 
100 İlk » 406 — 
64 IIUC » 130 — 
80 Uk » 100 — 

100 lOk > 80 — 

AK^AM 
^bone ûcretleril 

TBaklyg Ecnebi 
SENELtK 1«B0 k«r«| ZTOO kvuCDO 
«ATUK 760 » 1460 > 
« âSUK 686 » 600 » 
1 AYLIK 160 > ~ . 

Posta tttaıadua audl okuyan 
ecnebi menlekatter: SanaUH 

8600. altı vjfbtı 1000, Hc 
aylığı UOO kunııtuı. 

— " V 
AdrM tebdOl Igln ylnnl beş 

kuruftak fial gfltwiwwk lâm^̂ ^̂ f 

znkade 67 — Rumkasım 63 
I. hmA ««MI 4|b IkMi âktmm TMM 
H m a ıju 7,07 0,4» 13.00 IM 
»». p t 7,ıt M>r ı»J* 1731 lâjM 

İdarehane I Babıftli dnrtm 
AcuaiMİuk 5e. 

No. 11 

it Anuıvııtköy Kualay Batkanlıtmdaa: 
9l/y^ Fıoas «BnA asa* U d* AmamV-
JkAft. Mka UaMuda MiMİüe touanuü» 

. idaa taym üyaletlmlsla te|-
ılea 

I E m n i y e t S a n d ı ğ ı I l â n l a n | 

ÎB Dr* A. Asim Onur ^ ^ 

Ortaköy 
ŞİFA YURDU 
tstanbulon en güzel yerinde, gentı 

bbr park içlude. konforu mttkemm^. 
bakuoı İyi, ka(ün ve erkek her tOrİfl 
hastalıklara açık hastane. 

tkığvm ve kadın amellyatlarlle fı
tık, apandisit, basur ve diğer amellye-
lee 1(^ çok ucuz hususi flatler. Orta
köy, tramvay yolu, Muallim Naci cad. 

111 - 115. Telefon: 42221. 

1 — Şartnamesi mucibince 3500 kilo soda pazarhkla satm alınacaktır. 
2 — Eksiltme 4/n/93Ö tarihine rastUjran Cuma günü saat 14 de Kaba-

taşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 
3 — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şut)eden almabilir. 
4 — İsteklilerin pazarlık için tayin edUen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralariyle blrlüıte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (394) 

1 — Şartnamesi mucibince üç ton yük taşıyabilecek bir adet kamyon açık 
eksUlsne usuliyle satm aJmacaktır. 

2 — Muhammen bedeli 2400 lira ve muvakkat teminatı J.80 liradır. 
3 — Elcsiltme 31/1/938 tarüıine rasthyan pazartesi günü saat 15 de Kaba-

taşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki ahm komisyonunda yapılacaktır. 
4 — Şartnamele parasız olarak her gün sözü geçen şubeden almabüir. 
5 — tsteklUerin kanunen kendilerinden aramlan vesaik ve % 7,5 güvenme 

paralarile birlikte eksUtme için tasrtn edilen gün ve saatte yuicanda adı geçen 
komisyona gelmeleri ilân olunur. «B.» «283» 

• 
I — Şartnamelerine ekli listede eb'at ve çıiktarı yazılı numunesi muci

bince 5,000,000 şişe kapsülü pazarlıkla satm almacaktır. 
II — Pazarlık 2/II/1938 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 15 de 

Kabataşda Levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda ytçılacak-
tır. 

i n — Şartname ve numuneler parasız olarak her gün sösü geçen şube
den almabilir. 

IV — İsteklilerin pazarlık için tâjrin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 
paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (61) -

1 — İdaremizin Paşabahçe Müskirat Fabrikasmda şartname ve projesi 
mucibince yaptırılacak kanalizasyon inşaatı kapah zarf usulile münakaşaya 
konmuştur. 

2 — Keşif ijedeli 22800 lira 51 kuruş ve muvakicat teminat 1717 liradır. 
3 — E3csütme 15/2/938 tarihine rastlıyan sah günü âaat 15 de Kalsataşta 

Levazım ve Mulsayaat şut>esindeki alım komisyonunda yapüacaktır. 
4 — Şartname ve projeler 1, 14 bedel mukabilinde İnhisarlar Umum Mü

dürlüğü inşaat şubesile Ankara başmüdürlü^nden almabilir. 
5 — Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fennî evrak ve vesaiirini İnhi

sarlar inşaat şubesine ibraz ederek aynca ehliyet vesikası almaları lâzımdır. 
6 — Mühürlü teklif mektubunu, kanunî vesaik ile 6 ci maddede yazılı 

ehliyet vesikasuu ve % 7,5 güvenme parasmı ihtiva edecek olan kapah zarf
lar eksiltme günü en geç saat 14 de kadar yukanda adı geçoı alım komisyo
nu başkanlığına makbuz mukabilinde v«:ilmiş olmahdır. «430» 

• 
1 — Şartname ve projesi mucibince Kayseride yaptırılacak Başmüdürlük 

binası inşaatı kapah zarf usuliyle eksUtmeye konmuştur. 
2 — Keşif bedeli 32801 lirsi 40 kuruf ve muvakkat temmatı 2460.10 lira

dır. 
3 — EİEsUtme, 10/II/9S8 tarihine rasthyan perşembe günü saat 11 de 

Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubeetodeki alım komisyonunda yapılacaktu:. 
«> 4 — Şartname ve projeler 1,64 lira bedelle İnhisarlar Umum Müdürlüğü 
inşaat şubesiyla Ankara ve Kayseri Başmüdürlüklerinden alınal)Uir. 

5 — EksUtmeye iştirak etmek istiyenlerin fennî evrak ve vesaUüni İnhi
sarlar inşaat şubesine ibraz ederek aynca eiıliyet vesikası atanalan lâzımdır. 

6 — Mühürlü teklif mektubunu; kanuni vesaik ile 5 inci maddede yasılı 
ebliyet vesUcasmı ve % 7,5 güvenme parasuu ihtiva edec^ olan kapalı zarflar 
münakaşa günü en geç saat 10 na luular yukanda adı geçen alım komisyona 
Başlsanhğma makbuz mukabUinde verilmiş olmalıdır. i(B» ((464ı> 

1 — İdaremizin Cibaii Kutu Fabrikası için şartnamesi ve krokisi muci
bince soğuk su tesiatı acihazı» pazarhkla yaptınlacaktır. 

2 — Muhammen bedeli 1000 lira ve muvakkat teminatı 75 liradır. 
S — Pazarlık 7/11/938 tarihine rasthyan pazartesi günü saat 15 de Ka

bataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır.. 
4 — ş?.rtnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden almabilir. 
5 — Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fiatsız teklif mektup ve kata

loglarım tetkik edilmek üzere münakaşa gününden bir hafta evveUne kadar 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü Tütün fabrikalar şubesine vermeleri ve teklif
lerinin kabulünü mutazammın vesika almalan lâzımdır. 

6 — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,6 güvenme 
paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri Uân olunur. 

Taksitli Emlâk Satışı 
Cinsi Muhammen 

kıymeti 
Yekdiğerine maklûp 343 met
re murabbaı ild arsamn tamarm. 
Kagir bir odanm tamamı. 

İki katta l̂ eş odah ahşap 
bir evin tamamı. 

İki buçuk katta beş odah kârglr 
bir evin tamamı. 

Üç katta beş odah kârgir bir 
evin tamamı. 

İki katta altı odah ahşab bir 
evin tamamı. 

1700 

500 

600 

1200 

300 

500 

S E M T İ 
Beşiktaşta Teşvikiye mahallesinde Ha-
cıeminefendi sokağmda esM 8, 6 yeni 
44,46. 44,46/1, 31 No. h. 
Çakmakçılarda Dayahatun mahalle
sinde Valde hanmda ikinci kapıda 
alt k^lla eski ve yeni 39 No. h. 
Kasunpaşada Bedreddin mahallesinde 
Ayniallbaba sokağmda eski 22 yeni 22, 
22/1 No. 11. 
Ayvansarayda Atik Mustafapaşa ma
hallesinde Hamam sokağında en eski 
14, 14 yeni 14 No. h. 
Halatta eski Hocaali yeni Mollaaşki ma^ 
hailesinde Hamam sokağmda eski 57, 
57 yeni 57/1 No. h 
Üsküdarda Arakiyeci Hacımehmed 
mahallesinde Toptaşı caddesinde eski 
381 mük. yeni 427 No. h. 

1 — Arttırma 24/2/938 tarihine düşen perşembe günü saat 15 te yapıla
cak ve gayrimenkuUer en çok bedel verenlerin üzerinde kalacaktu:. 

2 — Arttırmıya girmek için muhammen kıymetin yüzde onu nisbetind» 
pey akçesi yatırmak lâzımdır. 

3 — Arttırma bedelinin dörtte biri peşin ve geri kalanı sekiz senede seki» 
müsavi taksitte ödenir. Taksitler yüzde beş faize tâbidir. 

4 — Taksitler ödeninciye kadar gayrimenkul Sandığa birinci derecede 
ipotekli kalır. (482) 

Üsküdar mıntakası tapu sicil muiıafızlığından; 
Selimiyede Haydarpaşa caddesi üzerinde «Haydarpaşa Numune hastan» 

binaları ve bahçesi» ile ayni cadde üzerinde «Haydarpaşa Lise binalan ve bah-
çesisnin senetsizden hazine adına tapuya bağlanması Defterdarhktan istenü-
miştir. Yerinde tahkikat ve tahdid günü olarak 15, Şubat, 938 sah günü saat 
«10» tesbit edilmiştir. Bu gayri menkuller üzerinde mülkiyet veya sair nokta
dan bir alâkaları olduğunu iddia edecek hükmî veya hakikî şahıslann evrakı 
müsbitelerile birlikte Muhafızlığımıza veya tahkikat günü mahallindeki He
yete baş vurmaları ve tahkikat sonunda 1515 sayılı kanun ve nizamnamesine 
tevfikan bu gayrimenkullerin Maliye hazinesi adma tescil olunacağı ilân olu
nur. (562) 

Sigara tiryakUerine müjde 
Fennin son icadı ve yüzde 89 derecesinde tütünün Nikotin, Pridin, 

Amonyak gibi tütündeki zaı-arlı maddeleri süzen 

Avrupadan gelmiştir. 

^ ^ ^ Sıhhî 
ağızlıkları 

10 aded ilâcı beraber 150 kr 
Satış yeri: PİPO PAZARI Sultanhamam 
Taşra satış yerleri: İzmir, Kemeraltı, Mazhar Öngör - Bursa: Uzunçarşı 

saatçi Nureddin - Ankara: Tütüncü Ali Tümen, Taştıan - Zonguldak: 
Saatçi Osman Gurdal 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü İlânları 
«Mabeyin Tulumbalan Müdürü Mühürdar zade Mehmetağa» vakfı i 

mütevdliıd Mustafa Tevfik'e 
Mütevölisi bulunduğ'unuz (Mühürdar zade Mehmetağa) vakfınm uzun 

senelerden beri hesabmı vermediğiniz ve iiânen yapılan mehilli tebUğlere rağ
men de müracaat etmediğiniz cihetle tevhyettfen azlinize Vakıflar Umum Mü
dürlüğü Müdürler encümenince 25/12/937 tarihinde karar verilmiş olduğu 
ikametgâhımzın meçhuliyetine binaen iiânen tebliğ olunur. (551) 

1 — Taşdelen menbamda mevcut hangara ilâveten yapılacak şişe depolan, 
makine ve kazan depolan ve su depolan (24696) lira (90) kuruş bedeli keşfi 
ile Ser'ideprl üzerine 29/1/938 gününden itibaren 15/2/938 tarihine kadar on 
sekiz gün müddetle ve kapah zarf usuliyle yeniden eksiltmeye konulmuştur. 

2 Bu inşaata ait şartname projeler ve mukavele ve y^ılacak inşaatm 
nev'i ve clnshü gösterir hülâsai keşflye 15/2/938 akşamı saat 17 ye kadar 1»-
tanbul Vakıflar Başmüdürlüğü Baş mlmarhğmdan (123) kuruş mukabUhıd» 
ahnabilir. 

3 — İhale 16/2/938 çarşamba günü saat 15 de Kadıköy Vakıflar Müdür
lüğünde uygun fiyat verene Vakıflar Umum Müdürlüğünden istizan edUm* 
şartiyle yapılacaktır. Zarflar ihale saatinden bü: saat evvel maid)uz mukabl-
Unde koanlsyona verfimlş olacaktır. 

4 — EksUtmeye girmek Istlyenler (1900) liralık teminatı muvakkate akç»-
sini Kadıköy Vakıflar Müdûrlüğ^l vesneshıe teslime mecburdurlar. 

5 EksUtmeye girmek istiyKüeıln mimar veya Mühendis olmalan ve bu» 
na benzer (25000) Urahk işleri iyi bir surette yaptıklarmı İsbat edecek Bayın» 
dırhk Bakanhgınm vesikalanm İstanbul Vakıflar Malmüdürlûğü baş mlmarlı» 
gına göstererek aynca vesika ahnalan meşruttur. (553) 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlânları 
Tunhrimah Camii mûeızinliğl) İmtlhm gûnû 16/Şubat/988 çargunba 
Kemalpaşa » » ) 
Ali yazıa » » ) 
Kalenderhane camü müezzinliği) 16/Şubat/Ö3a Çarşamba ' 
Dibekli » » ) 
Kadırgada Şehsuvar Ca. » ) 

Yukarda yazüı camiler müezzinlikleri için hizalannda gösterilen tarihd* 
İstanbul Vakıflar Başmüdürttiğimdekl Tevcih Encümeninde imtihan y8̂ ;ıılâ  
cakür. IsteklUerin mezkûr günde encümene; ve şeraiti anlamak üzere her gün 
mebanl kalemine müracaatlan. (549) 

Türk Hava Kurumu Satınalnna Komisyonundan: 
25 ci tertip piyango biletleri içhı 140.000 Türkçe ve 10.000 Fransızca el 

plâm ile 10.000 duvar plâm ve 10.000 resimli afiş bastırılacaktır. 31/1/938 pa
zartesi günü saat 15 de münakaşası yapılacağından istekli olanlann şartna
mesini görmek üzere Piyango Direktöriüğü muhasebesine müracaatlan. (541), 
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FENNİN BİR HARİKASI: K E S K İ N K A Ş E L E R İ üşütme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdir. 1 lik ve 10 luk 
kutulan vardır. 

Dünyanın mıeçhur şekercisi 

ÜLİi Mul i iddin H a c ı B e k i r 
' Mamulâtmı t«|hir ettiği Avrupa ve Amerika sergilerinde daima birinciliği kazanmıştır. Güzel İstanbulu 

gezmeye gelen s^ryahlar nefaseti cihanın dört köşesine nam salan 

HAGI BEKİR LOKUM VE ŞEKERLERİNİ ALIRLAR 
Btr buçuk aardaa fazla Wr tarihi olan bu meşhur Türk Ticarethanesi lokum ve şekerleri kadar nefis 

Karamela imaline başladı. Hacı Bekir Karamelası gayet lüks ambalâjü ve kilosımun 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ı ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ p g ^ _ ı m g P e r a k e n d e fiati 80 if^mış^^^mımmmmmı^mmmm^mmammmtmm 

göĵ Os nezlelerine KATRAN HAKKI EKREM 

rKÖmbârai biri 

En sağlam 
En Ucuz 

Hesap defterlerim 
AKŞAM matbaasında 
bulacaksmız. 

yevmiye defterleri 
Kasa defterleri 

Defteri kebirler 
Muavin defterler 

En iyi cins kâada basılmış 
ve İngiliz prese kartonu ile ciltlen-
Diljtir. 

F i y e t l e r 
*P0 sahlîeU 140 - 160 kuruş 
•PO , 175 . 200 » 
«» , 250 - 275 » 

Akşam matbaası 
Telefon: 24240 

^t. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 

p DahOiye mütehauuı 
•«MT***'^*" bajka günlerde »gleden 

KyJ^ J^vanyolunda (104) nuır.aralı 
^j _**bine8İnde hastalarını kabul 
«9.5 **!', cumartesi günleri sabah 
.jjjıj J 2> saatleri hakikî fıkarayn mah-
Saso/ Muayenehane ve ev telefon: 

•^ "'• Kandını 38 - 48. 

Taklit hiç bir zaman 
aynı olamaz. 

Taklit benzeri 
demektir 

KREM PERTEV 
bu itibarla en ûstOn 

kremdir 

Beyoğlu 1 İnci sulh H. hâkimliğinden: 
937/1578 , ^ „ 
Hasan Hilmi Alp vekili avukat Hara-

lambos Makariosun Taksimde Kuçuk Par-
mStkapıda Bursa »okagı Hasan pasa 
SStımanmda oturanlar Zehra Şerefnur 
ve Mümtaz aleyhlerine »«tığı alacak da-
vaandan dolayı müddeaaleyhlere üânen 
tebllftat yapıldığı halde mahkemeye gel-
mffieriJS?n müddei vekili vesika İbraz 
ederek bundan bahisle Uânen gıyap ka-
rannm tebliğini talep etmiş oto^Jla hu
kuk usulü M. kanununun "^ ^Ç^ J« 
müteakip maddeleri mucibince yirmi gün 
müddetle Uânen muameleli gıyap kara
rının tebUğine mahkemece karar veril-
mlfi olduğundan muhakeme günü crtwı 
19/2/938 tarihine müsadif cumartesi gü
nü saat 10 da müddeaaleyhlerin bizzat 
veya bilvekâle mahkemede bulunmaları 
ve kanunî müddet zarfında İtiraz etme
leri ve aksi takdirde haklarmda gıyaben 
muhakemeye devam olunacağı İkamet-
Eâhlannm meçhulllyeti hasebile tebliğ 
makamına kaim olmak üzere üin olunur. 

M. 1253 

Zayi _ Tek yük arabaımn 2091 N Jı 
plftkasmı kaybettim. Yenisini alacağım
dan eskisinin değeri yoktur. 

Teni HU 5 No. araba stirllottsü 
Tevfik Canscver 

Hali tasfiyede 

PAMUK SANAYİİ 
Türk Anonim Şirketi 

Hali tasfiyede Pamuk Scmayil TOrt: 
Anonim Şirketi hissedarlarının 16 0ubat 
1938 Çarşamba günü saat 11 de Galatoda 
Karamustafa sokağmda 149 numarah 
Ovaklmyan Hanmda 4 üncü katta Şirket 
tasfiye Bürosunda Ticaret kanununun 
361 İnci maddesile esas mukavelenamesi
nin bu babtaki ahkâmı dairesinde vuka-
bulacak Heyeti Umumiye içtimamda ha
zır bulunmaları rica olunur. 

RUZNAME 
1 — 7 Birinci teşrin 1937 - 31 Birinol 

Kânun 1937 devresine ald Tasfiye Memu
ru ve Murakıp taporlannm okunması, 

2'— Bu devreye ald hesapların tasdiki 
ve Tasfiye Memurunun bu devreye ald 
muamelâttan dolayı İbrası, 

3 — Murakıp İntihabı. 
En as yirmi beş hissesi olup bu toplan

tıda bulunmayı İsteyenlerin ^Isse Maet-
lerinl toplantı gfinUnden tn az bir hafta 
evvel Slıketin tasfiye bürosuna t«vdl et
meleri lâzımdır. 

Mali müesseseler tarafından vofilen 
tılsse senetlerinin tevdiini luttık vesikalar 
hisse senetleri makaımnda kabul (Âunoi; 

Tasfiye Memura 

Bursada ( Akşam ) İn 
satış yeri 

cAKŞAMı gazetesi ve «AKŞAM nMt 
fiyatlı Bursada münhasıran AtatÛık 
dUldesl Okullar Pazarında •ablmak'-'i 
tadır. «AKŞAM» abonelerine hususi 
tenıll&t Tapılu. Sahibi Bay Bsada 
müracaat. 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü İlânları 
Kiralık Emlâk 

Pangaltı Çayır sokak 89 No. lu ev 
Pangaltı Cedidiye sokak 100 No. lu ev 
Pangaltı Fransız kilisesi sokak 21 No. lu ev. 
Yukarda jrazüı vakıf mallann 31/5/938 günü sonuna kadar kiraya veril

mek üzere açık arttırmaya konulmuştur. 
İsteklilerin 7/2/938 pazartesi günü saat 14,30 da Beyoğlu vakıflar müdür

lüğü akarat kalemine gelmeleri. (548) 

Devlet Demiryolları ve Limanlan İşletme 
Umum İdaresi llânlan 

İdaremizin Haydarpaşa limanına bir sene zarfmda gelecek olan ve deniz 
merakibinden supalana ve supalandan vinçle veya arka ile vagonlara tahmil 
edilmesi icabeden tahminen 64693 ton maden kömürü ile 7197 ton kok kömürü
nün tahmil ve tahliye işi 31/1/938 tarihine müsadif pazartesi günü saat 11 de 
Haydarpaşa Qar binası dahiimde Birinci İşletme Komisyonu tarafmdan kapalı 
zarf usulile Uıale edilecektir. Bir senelik maden ve kok kömürünün tahmil ve 
tahliyesi için 15443 lira 59 kuruş muhammen bedel konmuştur. 

1158 lira 27 kuruş muvakkat teminat Ue kanunim tayin ettiği ve Resmî 
Gazetenin 7/5/936 tarih ve 3297 numarah veya 1/7/937 tarih ve 3645 numa
rah nüshasında intişar etmiş olan tıdimatname dairesinde ahnmış vesika ve 
tekliflerle ayni gün ve saat 10 kadar komisyon reisliğine vermek lâzımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada Liman Başmüfettişliği tarafmdan 
parasız olarak verilir. «274» 

* 
Muhammen bedeli 2545 lira 97 kuruş olan 35945 adet kullanılmış sağlam 

çimento çuvalı, 13800 adet delik çimento çuvah, 1720 kilo hurda çimento çu-
vah 4/2/938 cuma günü saat 14 de Haydarpaşada gar binası içindeki satınal-
ma komisyonu tarafmdan açık arttırma suretUe satılacaktır. 

Bu İşe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 190 lira 95 
kuruşluk muvakkat teıninatlsulle birlikte artırma günü saatine kadar komis
yona müracaatları lâzımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada gar bması içindeki satmalma ko
misyonu tarafmdan parasız olark dğıtıhnaktadır. (338) 

Malatya Kayısı istasyon Binaları Eksiltmesi 
Malatya Nafıa Müdürlüğünden: 

8/2/938 salı günü saat 15 de Malatya Nafıa dairesinde 40712,56 lira ke
şif bedeli Malatya Kayısı istasyon binaları inşaatı kapalı zarf usulUe eksilt
meye konulmuştur. Muitavele, Eksiltme, Baymdırhk işleri genel, hususî ve 
fennî şartnameleri, proje, keşif hülâsası ile buna müteferri diğter evrak her 
gün Nafıa müdürlüğünde görülebilir. Muvakkat teminat 3054 liradır. İstekli
lerin teklif mektuplaıı ve en az 25000 liralık bu işe benzer iş yaptığma dair Na
fıa vekâletinden almış olduğu müteahhitlik ve ticaret odası vesikalarını havi 
kapah zarflann «8/2/938.) salı günü saat 14 de kadar Malatya Nafıa Müdür
lüğüne vermeleri. (3fil) 

TÜRK HAVA KURUMU 
B U Y U K P İ Y A N G O S U 
Dördüncü keşide 11/Şubat/938 dedir. 

[Büyük İkramiye: ÖOıOOO 
liradır... Bundan başka 

15.000, 12.000. 10.000 liralık büyük ikramiyelerle 
(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükâfat vardır . 

Şimdiye kadar binlerce ki$İ3ri zengin eden bu piyan
goya iştirak ediniz... 

BELER OTELİ Salonunda « 
Her akşam Bayan ATNİHAYAT İNCİSER 

Bu akşamdan itibaren 
Zengin programla başüyacaktır. Ayrıca: Mu
ganniyeler: Bayan MAHMURE HANDAN, Kü-
Cttk SAFİYE, NADİRE, Bestekâr BİMEN ŞEN 
re arkadaşları. 
MugannUer: Bay İBRAHİM AYGÜN, HAMİT 

DtKSES, MUSTAFA ÇAĞLAR. Saz heyeti: 
Kemani NUBAR TOKYAY. udi İBRAHİM MI
SIRLI, Klftmet HAMDİ, Kanımi İSMAİL. 

Salonlarımızda Düğün ve Ziyafetler için 
musUdll çay ve müsamereler tertip edilir. 

Muktedir bir mütercim aranıyor 
İstanbulda çalışan mühim bir şirket, Tütkçeden Fransızcaya ve 

Fransızcadan Türkçeye i>ek iyi tercüme yapmağa muktedir bir -memur 
anyor. Yüksek maaş verilecektir. 

Kendflerlnde ilrtidar görenlerin, istidalarım ve ehliyet vesikaları su
relerini «Umıun Yazı İşleri Müdürü posta kutusu Beyoğlu 2248» adre
sine yollamaları temenni olunur. 

Talipler kork yaşını tecavüz etmemiş ve Iıiç olmazsa Lise tahsiUni 
ikmal etmif obnahdırlar. 

İcabeden vasıflan haiz olmayanlann lüzumsuz yere müracaat et
memeleri Mlhassa rica edilmektedir. 

İstanbul 8 flnoû iora memurluğımdan: 
^/14e3 
ştnorlğln Oahlde çijua. borcundan do-

isTi satalmasma karar vetüen «v enrası-
nm b&lncl arttırması BsyoSlu Abanoz 
sokak Mo. M «rfiı flpaflnde Sl/1/938 tarl-
hİDde pasattMİ (OnÛ saat 9 da lora edi-
laooftl muhasomen kıymetinin % 75 ini 
bdhnadjfı takdirde ikinci arttırması 
(/a/998 tarihinde p«re«mbe gtinü gene 
•jrni mahal tynl saatte lora edileceğinden 
|alh> olaalann jrral inezkûrda mezkûr 
mshald* bulunmaları lUın olunur. 

I Dr. thsan Sami] 
G-onokok aşısı 

Belsoguklugu ve ihtilâtlarma kar^ pek 
hesirli ve taze aşıdır.Divanyolu Sultan | 
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M A M A 
Dr. H. S İ N A S İ 

Besler ve kuvvetlendirir 
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Yaftlı ve yağsız acı badem, yağsız kar 
•e yarım yağlı gece ve gündüz 

H A 
KREMLERİ 

Çilleri ve sivilceleri ve 
lekeleri kaViyyen 

izale eder, . 
İhtiyarları gençleştirir 
gençleri güzelleştirir. 
Hasan ismine ve marlcasına M ^ L 

Trende, vapurda, evinizde ve işinizde 
muhakkak bir kaşe 

4 

bulundaranuz 
Nezle - Grip - Baş - Diş 
Roıtıaıtizn&aı v e 

B Ü T Ü N A Ğ R I L A R I 
% 1©© ^ E Ç D I R İ R 

Kalbi ve mideyi bozmaz 
İ c a b ı n d a g ü n d e 3 k a ş e alınabilir 

Taklitlerinden sakınınız ve her yerde 

Dişlerinizi daima 

Diş macunile {ırçalamalısınız. 
Çünkü: 

SEFALIN'I 
Rahatını, kesesini sevenlere tavsiye: 

K u ş t Ü y Ü Kullanınız. 

Bir Liraya Kumaşile Kuştiiyü Yasdiidar 
Yorgan, şilt« ve yastıklarda mühim tenzilât yapddı. Kuf tüyü kunaşlannın 

en iyisi ve her rengi bulunur. Fiatler çok ucuzdur. 
Adres: İstanbul Çakmakçılar yokuşu Kuş tüyü fabrikası. Tel: 23027. 
Satış yerlerimiz: Ankarada, Beyo|lunda Yeril MaUar Pazan. 

Bir defa fırçalamaklai 
dişler temizlenmiş olmaz. 
Ağız guddelerinin ve da
hilî uzuvların mütemadi 
ifrazatı, dışardan müte
madiyen alman ecnebi 
maddeler, mikroplar, ye
mek, içki, sigara vesaire 
dişlere, diş etlerine bin bir 
mikrop aşılar, ânzalar hu
sule getirir. Bunlar birike 
birike nihayet dişlerde çü 
rüme, etlerde iltihaplar 
başlar. Artık felâketi önr 
lemek ve durdurmak güç
tür. 

Çok yakında Modern 

ilk sayısından itibaren iıer 
sayısında imzalarını göreceğiniz değerli 

yazıcılarımızdan bir iiaçı: 
AKA ^GÜNDÜZ ^ SALİH MURAD 

HÜSEYİN CAHİD 
S E L İ M SİRRİ 

MUHARREM FEYZİ 
FAİK SABRI 

PEYAMİ SAFA U SERVER BEDİ 

Halk Neşriyat Evi 
tarafından tesis edilen bu 
mecmuanın bizde çıkan mec
muaların hepsine ve her hu
susta faik olduğımu teslim 
edeceksiniz. 

HALK Neşriyat Evinin] 
ve mecmuanın idarehanesi 
Yeni postahane arkasmda Ba
siret hanmda 26-27-S8. 

Telefon: 23125 

Vaktinde ihtiyatı elden 
bırakmıyarak dişlerinizi hergün 
RAD YOLiNle fırçalayınız. 

1 iiW^/ 

SiLKO 
/7e oualayiniz 
aön/ar/n/z 

geçer 

Her akşam 

PARK OTELİNDE 
Büjmk bir zevkle dinlenen 

İspanyol tenoru 

URiBARRi 
Yarm saat 17,30 da matine 

ÇAĞLAYAN İl 
Meşhur rakkaseler 

Amira Cemal 
•ot 

ZEYNEP ELSUDANi 
Solist M U A L L Â 

ve arkadaşları 
Yeni ve zingin program 

Seanslar tam 21 buçukta başlar. 
Yerlerinizi evvelden temin ediniz. 

Telefon: 40335 

— HÜSEYİN CAHİD 

Fikir Hareketleri 
29 Kânunusani 1938 Cumartesi 

223 cü sayısı çıktı 
İÇİNDEKİLER : 
İnsanlar birbirlerini boğazlamağa 

mahkûm değildlrier (C. Bougl6) — 
Hıristiyanlık vatan ve milliyet aley
hinde (Gerard Walter) — Meşruti
yet hatıraları (Hüseyin Cahld Yal-
çm) — Sosyolojik ve tarihi estetik 
(F61iclen Challaye) — Slnemato^af 
(Luclen Romler) — Temizlik - Pislik 
(L.6vy - Bruhal) — Siyasi mezhebler 
tarihinde mühim simalar: Henri 
George (G. Mosca) — Matbuat ha
yatı: Madde ve ziya (Refik Fenmen)— 
Filozoflar: Hayat ve mezhebleri (Wlll 
Durant) — Tlmunm saraymda bir 
İspanyol sefiri (Clavljo) — Kltablar 
arasmda (Küçük notlar) — Lehde ve 
aleyhde — Vecizeler. 

Fiyeti 20 Kuru^ 

8 el cUd. çıktı 
183 numaradan 208 ci sayıya ka

dar olan 8 el cild hazırlanmıştır. 
Fiyeti 5 liradır. 

Müracaat yeri; 
İstanbul: Ankara caddesi. No. 34 — 

Bilgi matbaası sahibi Ulvi Olgac. 

TAM YERLI MALIDIR 
Sahibi Necmeddin Sadak 

Umumi neşriyat müdürü Şevket Rado 
Akşam Matbaası 


